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 بسم هللا الرمحان الرحيم

 :املقدمة

ضوع مو  وامشل منترشيد االستهالك هو موضوع اعم    
اقتصاد الطاقة هذا األخري يعىن ابستغالل كل أنواع 

دم تسمح بع وعقالين بطريقةالطاقة بشكل سليم 
لطاقات اب فهو يتعلقيف عملية االستهالك  التبذير

  .وكيفية استخدامها وجودة على وجه األرضامل

بينما ترشيد االستهالك ال يعىن فقط ابملوارد الطاقة      
 أثناء نساناإلاليت يشبعها  تياجاتاالحبل يشمل مجيع 

  دالةن يفز التوا وذلك لتحقيقالعملية االستهالكية 
  الك الستهتشمل الدخل = االدخار+ ا االستهالك اليت

  :تصبح يساعد على االدخارمع الرتشيد الذي 

 االستثمار  الك +االسته = الدخل

حتقيق التوازن يكون أيضا بني الدخل املتاح  إذن 
هذا و  بشكل عقالين والطلب عليها ةواملوارد احملدود
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 ال يعىن به اقتصاد دولة اجلزائر فقط بل مجيع املوضوع
 .اءوبدون استثناقتصادات الدول يف العامل أبكمله 

 ترشيد االستهالك ابقتناء سلوك يكون وبقدر ما يهتم
غري مكلف يف احلياة اليومية بل يصبح من  إدماجمدمج 

ري سبة اليت تعود ابلنفع يف املدى القصالعادات املكت
الدخل و  املواطن ابلدرجة األوىل والطويل علىاملتوسط 

د السواء على ح قبلةواألجيال املالفائض احمللي  القومي
 المإعذلك ابلتوعية مبختلف أنواعها من  ويتأتى

اتباع و مث الشعور ابملسؤولية  حتسيسية منومحالت 
، مياه˸د املتاحة من الطرق يف استخدام املوا انسب

  .خل..........اوعامةخاصة  طاقات، ممتلكات

 الغذاء˸وتتعدد اجلوانب املتعلقة برتشيد االستهالك منها 
 واألجهزة العالجت املفروشا األاثث املسكن امللبس
 يف راكواإلدواملبدئ بغرس القيم  إال وذلك يتمالطيب 

يف عملية االستهالك من خالل  وعقول الفاعلني أذهان
ول هذا سنرها يف فص واملظاهر اليتتبين عديد الصور 

 مجيلة نعجة نبيلة                              .الكتاب
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  ˸ تعريف ترشيد االستهالك

هديه وهو و ترشيده  إىل سعى رشده مصدر˸الرتشيد لغة 
ضده و ه التصلب في مع ريعلى طريق اخل االستقامة

 الرجل ورشد وطلب الرشد اهتدى الرجل اسرتشد̜ البغي
 والداللةوالصواب واهلداية  األمرأصاب وجه  إذا

 نفقهأل استهلك املال استهلك يقا االستهالك مصدر
 أجهدذا يف ك واستهلك الرجلابعه  املال واهلك̜ وأنفذه

 البيعو  وبذل اجلهد واإلنفاقنفسه فهو يعين النفاذ 

 واخلدمات اليت للسلع املباشر االستخدام˸ اصطالحا
 وحاجاته اإلنسانتشبع رغبات 

 لمالل األمثل االستخدام˸يعين  وترشيد االستهالك
 اإلنفاق والتوازن واالعتدال يف وسد احلاجات

 الرشد ريحتقيق على احلق اهلداية طريق اخل واالستقامة يف
 والصالح
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 ˸إىلتقسم املوارد 

 ˸موارد دائمة 

 البحار–احمليطات -اهلواء-الشمس

 ˸موارد متجددة 

 املياه العذبة-الرتبة–احليوان – النبات

 ˸موارد غري متجددة

 الغاز الطبيعي–البرتول -الفحم –املعادن 

 :القيم املرتبطة برتشيد االستهالك

 :املواردمعرفة أفضل الطرق الستخدام 

كيفية االستخدام السليم للموارد هبدف   ونعين به
األفضل  اناختيار وأييت الكثري  إهداروعدم احلفاظ عليها 

وكيفية  تبذيرالعلى  واليت تساعدالطرق اليت توفر علينا 
 أكثر حولنا حيث تفيدان يف لألشياءالقصوى  االستفادة
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جنحنا يف استخدام املوارد بشكل  ونكون بذلكمن جمال 
 جيدا:إجيايب من خالل استخدامه 

 :على التخطيط السليم القدرة-

فعال و على اختاذ القرار بعد تفكري انقد  وهي تساعدان
خالل القدرة على التخطيط لالستفادة من املوارد  من

ىت عشوائية ح ومرتبة بدوناملتاحة خبطوات مدروسة 
  هدارهاإوعدم كنة من املوارد حتقق لنا اقصى استفادة مم

 االدخار:أمهية  إدراك-

يهدف  الرشيد ونتيجة فاملستهلكواالدخار كالرتشيد 
وجيب ريه مبا ميكن توف االدخار ومن مثتوفري النفقات  إىل

ال و ثقافة االدخار يف نفوس املستهلكني عموما  غرس
 ال واجملهود حىتالطاقة  ادخار وإمناادخار األموال  نعين

 ال يفيد مثلما مثل األموال حىت تكون سندا فيماهندرها 
 له  وقت احتياجنالنا يف 

 واحملافظة عليهاأمهية املوارد بكافة أنواعها  إدراك
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فظة جيب احملا ومن مثأمهية املوارد  إدراكمن خالل مهارة 
من املوارد العامة مثل املياه حىت املوارد  عليها بداية

 اخلاصة

 البيئة: واستثمار مواردمحاية -

 استثمار موارد البيئة االستخدام األمثل ويقصد حبماية
هلذه املوارد ليس فقط حبمايتها كنوع من املسؤولية 

هذه  تثماراس وإمنامتلي علينا واجباتنا  لألفراداملباشرة 
تفادة هلا حىت نستفيد منها اس واالستخدام األمثلاملوارد 
 قصوى

 خار:واالد اإلنفاقترشيد -

ني حيث من ب اإلنفاقنتيجة لرتشيد  وأييت االدخار
وجود فائض ميكن ادخاره  اإلنفاقاألهداف ترشيد 

وفر على املستوى الفردي ي اإلنفاقحيث يفيد ترشيد 
الشخص لنفسه نفقاته من خالل االدخار حيث 

العام  وعلى املستوىيواجه أي أزمات مقبلة  أنيستطيع 
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اظ الكثري من خالل احلف للدولة اإلنفاقيوفر ترشيد 
 .على املوارد العامة

   الكترشيد االسته وتعلم قضيةأهداف تعليم  -
  والرتشيد اإلنفاقمعرفة أمهية  
 وحقوق املستهلكواجبات  إدراك  
 املستهلك معىن كونه رشيد إدراك 
  الكبرتشيد االسته اآلخرينيشارك يف توعية 
 يقدر قيمة االدخار برتشيد االستهالك 
  ببذخ اإلنفاقومضار يقدر قيمة االدخار 
 احلفاظ على املوارد املتاحة 
  يطومهارة التخطيتعلم مهارة التفكري الناقد 

 لتحديد أولوايته
  واحلاجةالتمييز بني األمنية 
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 فصل الثاين:

 رتشيد احلكوميال
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ني ينقسم إىل قسمالرتشيد  والدولة يفدور احلكومة  
 هامني أال ومها:

 اإلنفاق احلكومي يف الرتشيد-1

 :تشجيع ترشيد االستهالك من خالل-2

  توعية املستهلك- 2-1

إجراءات تتخذها على مستوى اهليئات واملباين -2-2 
 العمومية

 الرتشيد يف اإلنفاق احلكومي:-1  

يعد اإلنفاق العام أداة من أدوات السياسة املالية اليت  
 تتيح اليت والوسيلةأهدافها تستخدمها الدولة لبلوغ 

حكومة تنفيذ براجمها االقتصادية واالجتماعية، لل
وممارسة دورها كمتدخل يف خمتلف األنشطة 
االقتصادية، ولقد ازدادت أمهية النفقة العامة ابزدايد 

 .احلاجات اجملتمعية
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ومن أهم املشكالت اليت تواجه الدول النامية يف   
جند سوء عملية  يةالتنمية من الناحية املال طريقها إىل

  :التخطيط

 تعريف النفقة العامة: - 

 أبهنا مبلغ نقدي، يقوم إبنفاقه شخص عام، بقصد حتقيق
 نفع عام

 :اهلدف منها-  

إن اهلدف الرئيس من النفقات العامية هو االستجابة  
حلاجيات اجلماعية وتلبية مصاحل، أي حتقيق ما يعرف 

ة يف حلكوماابملنفعية العامية، اليت تتسع ابتساع دور 
 احلياة االقتصادية واالجتماعية

: إن قيام الدولة وخمتلف ضوابط اإلنفاق العام-  
حرتام عي منها اهيئاهتا بصرف النفقات العامة يستد

والتزام بعض الضوابط حىت يكون هذا اإلنفاق حمققا 
إشباع احلاجات العامة، وهذه  آلاثره املرجوة من



 - 06 - 

الضوابط ميكن إمجاليا يف ضرورة أن تستهدف هذه 
النفقات العامة حتقيق أكرب قدر من املنفعية للمجتمع، 
بتوخي االقتصاد يف هذه النفقات، مع إحكام الرقابة 

 .اإلنفاقأثناء 

 .: مبعىن حتقيق أكرب منفعة ممكنةضابط املنفعة- 

 ابطض: يعيد ضابط االقتصاد يف النفقات العامة- 
 منهد والب شرطا ضروراي العامية النفقة يف االقتصاد

 لدوليةاإلنفاق اة عمليى عل القائمنيم از الت هب ويقصد
 .ابيئاهتف وخمتل

ال امل ياعضدم عى علحفاظا  واإلسرافبتجنب التبذير  
كل بند   ىعل ةالرقابية فعالى علتوقيف ذلك وبام، الع

ظ قيام عي ار  وراءهامن البنود النفقات العامة، ويقف 
از إداري كفئ جهإىل جانب  العامة مصلحتهى علر ساه

 .املسؤولية هوعند

ذا الضابط استخدام أقل هويف عبارة موجزة يعين    
  .نفقة ممكنة ألداء نفس اخلدمة
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د أو احل يعينة ال العامات النفقاد يف االقتصري أن غ  
 إلسرافاسن التدبري وعدم حبد يقص ولكن، همنيل التقل

 كلفةتوالتبذير، والسعي إىل حتقيق أكرب عائد أبقل 
 ممكنة، فالتبذير

ة، ديجمري غ أوجه يف العمومية األموال ضياع إىل يؤدي
دي إىل ، مما يؤ الدول املتخلفة يفة خاصذا متفشيي وه

 إىل مهبضعف ثقة املواطنني يف احلكومة وابلتايل يؤدي 
 ئبرادفع الض نمرب الته

 ن استمرار املنفعة واالقتصاد يفمق التحقضماانت   - 
اإلنفاق العام )تقنني النشاط املايل واإلنفاق للدولة 

 وإحكام الرقابة على النفقات العامة(:

ة املنفعي ضابطحىت ميكن التحقيق من حصول   
ب ة يتوجب وضوح اجلانالعامواالقتصاد يف النفقات 

القانوين إلجراء النفقات العامة يف كامل مراحلها، 
جيب  اكموحتديد صالحيات كل سلطة يف هذا اجملال،  

 قهاإلجراءات حتقي مستوفيةة العامات النفقون تكأن 
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ني ى النحو املبني يف القوانعلا وتنفيذه اوصياغته
  .املالية األخرىرارات لقوا لوائحوال

هذا من جهة أما من جهة أخرى، جيب إحكام الرقابة   
تنفيذ هذه النفقات العامية وعادة ما أتخذ ثالثة    على 

 وهي:أشكال 

   الرقابة اإلدارية-   

 رقابة التشريعية الربملانية ال-   

 الرقابة احملاسبية املستقلة-   

  تعريف ترشيد النفقات العامة:-  

ويعرب عنه احلصول على أعلى إنتاجية عامة ممكنة    
 .أبقل قدر ممكن من اإلنفاق واإلسراف

كما يعرف أيضا على انه حتقيق أكرب نفع للمجتمع   
ة ممكن ةدرجى أعل اإلنفاق إىلذا ه كفاءةع  رف طريقن ع

 قيقحت وحماولة اإلسراف أو التبذير أوجهى عل والقضاء
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ريه من ميكن تدب وأقصى ماة بني النفقات العامالتوازن 
 .دولةلاملوارد العادية ل

ي عمل تطبيقو وه العام اإلنفاق برتشيد فاملقصود  
داف ألها حتقيق منيضا مب املوارد توزيع يف كفاءةلل

 اإلسراف يفن مد احلرورة ابلضمل يشو فه، املرجوة
ة حاملل احلاجةل ألج اإلنفاق مببدأذ اجملاالت واألخة كاف

إن  اعتبارو  الوطين االقتصاد يف املطوب النمو لتحقيق
ى لع فينظر اإلنفاقية بعمل الوحيد فاملكلة الدول

يف  حسن تصرف احلكومة هى انعلالعام  نفاقاإل ترشيد
 .إنفاق املال العام

   :عوامل جناح ترشيد النفقات العامة   

 حتديد األهداف بدقة -   

 حتديد األولوايت   -   

 القياس الدوري لربانمج اإلنفاق العام -   
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عدالة اإلنفاق العام ومدى أتثريه ملصلحة الفئات  -   
 األضعف

 تفعيل دور الرقابة على النفقات -   

ى عل لرتكيزواى ترشيد النفقات العامة عل العمل -  
املضافة القيمة  خلقى عل تعملالقطاعات اليت 

اإلنتاجية مما يؤدي إىل انتعاش االقتصاد  مؤسساتلل
 .الوطين

 كوذل مالعا اإلنفاقترشيد  مراعاة مبدأ منال بد  - 
فيض خت تكون ضمن والبدايةوب األولوايت أسلإبتباع 

 منفقات التسيري وتنويع االقتطاعات الضريبية وعد
 .البرتولية ى اجلبايةعلاالعتماد 

ادرات يت حتققها صاالستفادة من الفوائض املالية ال - 
 البرتول بتوجيهها إىل املشاريع اإلنتاجية.

ترشيد النفقات العامة بوضع نظام رقابة مناسب،  - 
يكفل التأكد من صرفها يف األوجه املخصصة هلا، دون 
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اإلسراف، قصد القضاء على كل مظاهر  التالعب أو
التبذير من خالل إحكام الرقابة على الوزارات 

 سات العامة،واإلدارات واملؤس

وهذا األسلوب حيد من االختالس وتبديد األموال، كما 
 احملاسبة.يساعد على تطبيق مبدأ 

  تشجيع ترشيد االستهالك من خالل:-2

 توعية املستهلك)املواطن(:-2-1

  ":عرض للتجربة املصرية يف هذا اجملال
مستوى على  تتبناها احلكومة جراءاتاإل

 :"املستهلكتوعية ل العمومية اهليئات

ل املصرايت ابلقو  انشدت الدولة املصرية السيدات  
 عن "تقوم وستقوم" وذلكفوا مع مصر ألن مصر "ق

طريق ترشيد االستهالك يف املياه والكهرابء ابملنازل. 
واملقصود برتشيد االستهالك هو توجيه الفرد لكيفية 
عدم اإلسراف من خالل خطط واعية يعرف هبا الفرد 
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يم والصحيح لالستخدام األمثل، وأتتى الطريق السل
أمهية ترشيد استهالك املوارد يف سبيل حتقيق التنمية 
املستدامة اليت تستهدف احلفاظ على حقوق األجيال 

 ."احلالية واملستقبلية معا

لحد اإلنفاق واالستهالك ل واليوم ما أحوجنا إىل ترشيد  
اإلهدار واإلسراف غري املربر توفريا للنفقات  من فوضى

 األصول وتقليل الشكوى من قلة الدخل. علىوحفاظا 

 ختفيف العبء عن الدولة: الرتشيدثقافة    

 أتتى أمهية نشر ثقافة الرتشيد يف حياتنا للحفاظ على  
مواردان املادية والطبيعية احملدودة وأيضا ختفيف العبء 

 ستهالك يعىن تعديل األمناطعن الدولة ، فرتشيد اال
والعادات االستهالكية ، حبيث يتسم السلوك 
االستهالكي سواء للفرد أو األسرة ابلتعقل ، االتزان ، 
الرتشيد ، وحبيث يكون استهالك الفرد من األغذية 
والطاقة واملياه ابلكميات والنوعية اليت تفي بكافة 

 احتياجاته دون زايدة أو نقصان ، وذلك من أجل
األجيال القادمة وحتقيق التنمية املستدامة ، ويسبب 



 - 23 - 

نقص املوارد العديد من األزمات ابلنسبة للكثري من 
 الدول ، وينسحب ذلك على املواطنني .

 :لتنفيذ برامج اإلصالح احلكوميترشيد اإلنفاق   

تعكس موافقة جملس الوزراء على قرارات اجملموعة   
تنص على خفض  واليت 2112أكتوبر  االقتصادية يف

، %21و %11بنسب ترتاوح بني  احلكومياإلنفاق 
تبناها ت اليتتنفيذ برامج اإلصالح  يفجدية احلكومة 

ة تستهدف معاجل واليت السياسية،الدولة والقيادة 
خفض و  املصري،االقتصاد  يفاالختالالت اهليكلية 

عجز املوازنة وتوفري التمويل الالزم للمشروعات 
مجيع  يف تنفذها الدولة اليت الكبرية،لقومية التنموية وا
 احملافظات.

تؤكد هذه القرارات أيضا حرص احلكومة على أن يكون 
عملية  يفطليعة املسامهني  يفللدولة  اإلدارياجلهاز 

اخلروج من  حماوالت يفترشيد اإلنفاق واملسامهة بفاعلية 
الظروف االقتصادية الصعبة مع استثناء بند األجور 

اتب واملوازنة االستثمارية من إجراءات خفض والرو 
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يعكس احلرص من  الذي احلكوميوترشيد اإلنفاق 
ري وتوف االجتماعيجانب احلكومة على مراعاة البعد 

احلياة  مبا يضمن له املصرياحلماية االجتماعية للمواطن 
ار السلع أسع يفظل االرتفاع املطرد  يفالكرمية، خاصة 

 ة الشرائية للجنيه. واخلدمات واخنفاض القيم

ىل إ احلكومي،وقد مشلت إجراءات ترشيد اإلنفاق     
الوزارات واهليئات واجلهاز  يفجانب خفض اإلنفاق 

عثات الب يف اخلارجيخفض التمثيل  للدولة، اإلداري
، مع %11الدبلوماسية التابعة للوزارات بنسبة 

تابعة تنفيذ وم يفاالعتماد على كوادر وزارة اخلارجية، 
يؤكد  لذيااألمر  البعثات،ختتص هبا هذه  اليتاألعمال 

سبيل خفض النفقات وإصالح  يفأن احلكومة ماضية 
 االقتصاد املصري.

 :"جنب مصر  قفمن فضلك تنظيم شعار "  

تأهيل ل الرائسيخالل حفل إفطار شباب الربانمج من   
كان التطرق إىل احلديث عن  2112للقيادة، الشباب 

 ترشيد االستهالك ابألخص يف شهر رمضان. 
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النساء املصرايت ابلعمل على إىل  والرسالة املوجهة  
 ترشيد االستهالك ملواجهة الظروف االقتصادية احلالية، 

ووجه الرئيس رسالة للمرأة املصرية قائال: "من فضلك 
ألن مصر" تقوم  دوقيتمن فضلك أقفي جنب مصر 

 " تقومسو 

ترشيد استهالك الكهرابء والطاقة بوجه عام له  أنكما 
صاحل  يفترشيد االستهالك حيث أن آاثر بيئية إجيابية 

املواطنني أيضاً سواء من حيث خفض تكلفة االستهالك 
ابلنسبة هلم وكذا لضمان استدامة التغذية الكهرابئية 

 دون انقطاع ".

  :كستهالاالمحلة طرق األبواب للحث على ترشيد   

للمرأة محلة طرق األبواب حتت  القوميأطلق اجمللس   
خالل  "اتن جايبلدك بقوة بكرة اخلري  سانديعنوان "
ىل هدفت احلملة إ الريفيات،مبعرفة الرائدات  2112

التوعية االقتصادية للمرأة وحثها على ترشيد االستهالك 
إطار خطة األمانة العامة  يفوذلك  اجملتمع،ومساندة 



 - 26 - 

للمرأة لنشر ثقافة ترشيد االستهالك  القوميلمجلس ل
 اليتة ظل الظرف االقتصادية الصعب يفبني رابت املنازل 

 متر هبا البالد.

وكان قد مت االتفاق على مشروع مشرتك بني اجمللس 
وجهاز محاية املستهلك حول "التوعية الغذائية   القومي

كني مت إىلوترشيد استهالك الغذاء" يهدف املشروع 
رشيد تساعد على ت اليتودعم املرأة ابملعرفة واآلليات 

استهالك الغذاء وإعداد األسرة على درجة من الوعى 
والفهم واملسئولية لضمان حصوهلا على احتياجاهتا من 

املتوازن بتكلفة وجودة مناسبتني ،  الصحيالغذاء 
يستهدف املشروع الرائدات الريفيات ابجمللس 

 يفتنموية تعمل على توعية املرأة  إلعدادهن ككوادر
جمال ترشيد استهالك الغذاء ومحاية املستهلك ، 

 ك.جمال محاية املستهل يفواجلمعيات األهلية العاملة 

يتضمن املشروع عدة مكوانت حيث يتمثل املكون   
متكني املرأة من خالل تدريبات لرفع الكفاءة  يفاألول 

تيار سس اختستهدف تقدمي معلومات وبياانت حول أ
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املتوازن واالحتياجات الغذائية للفرد   الصحيالغذاء 
 وإضرار التغذية اخلاطئة اإلنفاقكأحد وسائل ترشيد 

ويتم وضع استبياانت قبلية وبعدية لقياس أثر املردود 
العمل  يف الثاينحني يتمثل املكون  يفمن التدريبات، 

على تقليل الفاقد من األطعمة على مستوى األسرة من 
الل التوعية مبراحل إهدار الطعام وأبثر تكلفة هذا خ

اإلهدار على ميزانية األسرة والدولة ، ويتمثل املكون 
رفع الوعى حبقوق املستهلك ودور جهاز  يفالثالث 

محاية املستهلك لضبط األسواق ابلتنسيق مع اجلمعيات 
 ظيتحماف يفالتوعية والرصد ، و يبدأ  يفاألهلية 

عميمها ة على سبيل التجربة مث يتم توالبحري  اإلسكندرية
 مجيع احملافظات. يف

  :املالاستهالك الغذاء يساوي استهالك   

ترشيد االستهالك هو االستخدام األمثل دون إهدار   
عباء واستغالهلا خلفض األ الغذائية،وفقًا لالحتياجات 

االقتصادية على األفراد واألسر واجملتمعات ولتحقيق 
ومشكلة الغذاء مشكلة أمن قومي  للجميع،الغذاء 
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 السعيفمن األمهية  األزمات،خاصة يف وقت 
مبحاوالت جادة للحد من االستهالك واالستخدام 
األمثل للمواد الغذائية لتحقيق أفضل استفادة ممكنة 
وعدم اإلسراف يف استخدامها وتقليل الفاقد منها بقدر 
املستطاع وحصول كل فرد يف اجملتمع على الكمية 

 الزمة من احتياجاته الغذائية.ال

 :أهداف ترشيد استهالك الغذاء  

توعية األفراد حبقوقهم وواجباهتم يف عملية اإلنتاج  -  
 .واالستهالك

رفع درجات الوعي والفهم واملسئولية لدى األفراد  -  
 .يف استخدام األسلوب الغذائي األمثل

عناصر الغذاء بنسب ضمان حصول اجلسم على  -  
 .متوازية وكايف

 .مشاركة اجلميع يف حتقيق التنمية االقتصادية -  

 مؤشرات الدخل واإلنفاق واالستهالك يف مصر
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يوليو  يفأعلن اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 
عن جمموعة من األرقام حول مؤشرات الدخل  2112

 – 2112واإلنفاق واالستهالك يف مصر خالل عام 
  :ابينهمن     2111

من  2111ارتفع متوسط اإلنفاق لألسرة يف عام  - 
يف الطبقات  %01.2ألف جنيه بنسبة  01إىل  21

 %01.3ألف جنيه بنسبة  11إىل  01الدنيا ، وبواقع 
يف الطبقات املتوسطة ، وهو ما يشري إىل ارتفاع متوسط 

ألف جنيه إىل  21.2االستهالك السنوي لألسرة من 
 .%11.2درها ألف جنيه بزايدة ق 1..2

تشري هذه األرقام إىل أن األسر املصرية أصبحت  -
عن عام  % 11تليب احتياجات بصورة أكرب بنسبة

، وارتفع متوسط نصيب الفرد من االستهالك  2110
،  2111ألف جنيه عام  2.2السنوي لألسرة إىل 

، وأييت الطعام والشراب يف قمة %12.1بزايدة قدرها 
، مث املسكن %02.2بنود االستهالك بنسبة 
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، يليها اإلنفاق على اخلدمات  %13.1ومستلزماته 
  .%11الصحية بنسبة 

أوضحت البياانت اإلحصائية أن أعلى نسبة من  -
، %02.2اإلنفاق على الطعام والشراب بنسبة 

 .اللحوموتذهب معظمها لإلنفاق على 

  :اءة"كفأكثر   استخدام"الكهرابء ترشيد استهالك   

متثل الطاقة الكهرابئية العامل الرئيسي يف تقدم   
ك ويعد ترشيد استهال احلضارية،الشعوب وتنميتها 

 الكهرابء هو االستخدام األمثل ملوارد الطاقة الكهرابئية 

وأشيد ابلذكر أن هذه التجربة ليس ابلضرورة جتربة   
املهم هو    ‰111مثالية وليس ابلضرورة هي مطبقة 

بلد انتهجت برانمج حكومي منظم أن حكومة هذا ال
ميس امليزانية اإلنفاق ووعي املواطن حبمالت حتسيسية 
منظمة من قبل رئيسهم احلايل إذن مثل هذه السياسات 

يق مثلها وتطب شيدية تتطلب تدخل مجيع األطرافرت ال
 يف اجلزائر
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إجراءات تنتهجها الدولة على مستوى اهليئات -2-2
 :العمومية وتوعية املستهلك

 اقةالط ومراقبة ترشيد وكفاءةتشكيل وحدة  اقرتح
بقرار  وزاريت البيئة والطاقة وذلك ابلتعاون بني تتشكل

ملباين امراقبة استهالك الطاقة يف خمتلف  اجل وزاري من
امل على ك واخلاصة وغري احلكومية واإلدارات احلكومية

الطاقة ترتكز مهامها  ابستخداميتعلق  الرتاب الوطين فيما
 يف:

مراقبة استهالك الطاقة من مسح شامل جلميع -
 واالانرات العمومية. واحلكوميةاإلدارات اخلاصة 

عشوائية للمراقبة وذلك بعد إهناء خرجات  إنشاء-
 املهمة األوىل

بعد كل زايرة لكل مبىن أو إدارة تنظيم يوم تكويين -
لكل العاملني يف املكان املعين ابملراقبة: أساتذة عمال 

 معلمني عمال مصانع .......اخل. إداريني
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 مهام الفرقة املتنقلة للمراقبة نذكر منها ما يلي:

 اإلضاءة نظم تكنولوجيات على من خالل الرتكيز)
 املوفرة

 .(الكهرابئية األجهزة كفاءة بعض ومراجعة 

 الطاقة استهالك وكفاءة لرتشيد إجراءات إعداد -
 توعية ومهام تنفيذية ومهام إدارية مهام تنفيذ تتضمن

 .كوادر وتدريب

 ئيةالطاقة الكهرابحتديد فرص ترشيد استهالك  -
 ناحلكومية واخلاصة منها اب اينمجيع املبوذلك يف 

يد لا إىل ملبات العاديةمت استبدال اللمبات 
 .املوفرة

أمحال اإلضاءة والتأكد من نظافة  توزيع-   -
  دورية.اللمبات وكشافات اإلضاءة بصفة 

ة بلمبات اخلاص املغناطيسيةاستبدال بعض احملوالت -  
 .أبخرى الكرتونية  الفلورسنت



 - 33 - 

التكييف على درجات  احلرارةضبط منظم درجات - 
  .درجة(22)الربودة املعتدلة 

تر اهلواء دوراي لسطح اخلارجي ملواسري  فال تنظيف- 
  .كال من البخر واملكيف

ط يث أمناابألفرع اإلقليمية من ح مراجعة الطاقة - 
لتكييف ا أجهزة وتشغيل الكهرابئيةاالستهالك الطاقة 
 يد.لابللمبات املوفرة وا اإلانرة وضبطها واستبدال

 إضاءة الكهرابئية األمحال كافة فصل من التأكد- 
 )الغرف العمل مواعيد بعد ومراوح وسخاانت وتكييف

 .واألبنية( واالجتماعات

ترشيد وكفاءة إعداد الدليل اإلرشادي إلجراءات -
 .الطاقة

التنسيق مع القطاعات األهلية للمشاركة عن توفري - 
 الفرص احلقيقة يف ترشيد استهالك الكهرابء.
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تنفيذ مبادرات حملية ومحالت توعوية لتفعيل إجراءات -
  .الرتشيد

واهلدف من هذه اجملموعة جمموعة قوة  تشكيل - 
تب امراجعة أسلوب استخدام املعدات واإلضاءة ابملك

واملتابعة مع وحدة ترشيد الطاقة والتعاون يف استصدار 
 جمموعة قرارات إدارية.

تنفيذ ندوات لعدد من مدارس املرحلة اإلعدادية -
 الطالبية.للتوعية 

سائل طرق إنتاج الر  املعلمني واملعلمات على تدريب -
 تعليميةائل سإنتاج ر  البيئية اخلاصة ابلرتشيد وكيفية

 توظفلإرشادي  دليل وإنتاج وبشرور كتيبات وإنتاج
 .ليموالتع الرتبيةاملعلومات البيئية داخل مناهج 

دارس املبيئية يف  معسكرات تنفيذاملشاركة يف -
  .إجراءات الرتشيدعلى  املعلمني وتدريب

  ابإلمجال.واملدارس  باينابملالطاقة مراجعة و -
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 قها علىولص التوعويةإنتاج وطبع عدد من امللصقات -
  .ابلرتشيداخلاصة  رانداجل

 ثقافة بنشر الكوادر لتمكني تدريبةدورات إنشاء -
 .الرتشيد يف خمتلف اهليئات واملؤسسات احلكومية

يف النهاية احلكومة والدولة واهليئات الفاعلة والناشطة 
 يف القرار وصنع القرار عليها توجيه القوانني إىل املصلحة

 املستقبل.احلايل و  العامة اليت تصب ابلفائدة يف الوقت
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 :لثالثا فصل

 األسرةترشيد االستهالك على مستوى 
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 احلياة:املال واالقتصاد وأمهيته يف    

أن للمال دورًا خطريًا يف احلياة فهو عصب  ال شك  
احلياة واملمسك بزمام املشاريع واألعمال، لذلك تغلغل 
حبُّه يف أعماق الناس واحتل منهم مكان الصدارة. وقد 
أشار القرآن إىل هذا احلب اجلارف بقوله تعاىل: 

سبحانه قد  وهللا-21-بون املال حّباً مجّا(( الفجر))وحت
س رغبة يف متلكه غريزة متأصلة يف نفجعل حب املال وال

اإلنسان، بَ ْيَد أن هذا احلب هو سبب كثري من اجلرائم 
 االجتماعية واالقتصادية واملفاسد األخالقية. 

ولألسف، فقد انطلق اإلنسان يتفنن يف وسائل 
ا مجع املال وتنميته وتكثريه ومن مث صيانته ومحايته، كم

الذي أدى  األمر تفنن يف وسائل إنفاقه والتصرف فيه،
ْ ل والثاني ة: به إىل رذيلتني اجتماعيتني: األوىل: شح وخبخ

 إسراف وتبذير. فهذان الطرفان مذمومان شرعاً وعقاًل.
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 :استهالك األسرة

ترشيد االستهالك يعد من أهم  : إناألوىلالوقفة 
أهداف اجملتمعات عامة، فالدول تعمل جاهدة على 
ترشيد استهالك مواطنيها وحثهم على تنظيم االستهالك 

 الفردي واألسري.

ويتوقف منط استهالك الفرد على مدى وعيه 
أبهداف الدولة وسياستها االقتصادية، كما يتوقف على 

ت هات اليت أتصلنوعية املعلومات والعادات واالجتا
 لدى الفرد منذ الصغر ابملمارسة اليومية.

 أن التطبيع االجتماعي للفرد له أثره يف فال شك
حتديد أمناط سلوكه االستهالكي، وهلذا كان االهتمام 

، مبراقبة الفرد وتوجيه سلوكه التوجيه السليم أمًرا ضرورايً 
 حىت ميكنه أن يشارك بنصيب يف اجلهد والعمل يف تنظيم

 الستهالك.ا
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كما يسعى اجملتمع لتحقيق أهدافه الوطنية عن 
طريق تنمية الصفات املطلوبة يف املواطن ووسيلته يف 

 هذا: التنشئة االجتماعية.

حيث إن كثريًا من املعلومات والبياانت املتعلقة 
برتشيد االستهالك واملستهلك ابلدرجة األوىل وتكوين 

ية، وإمنا فطر  االجتاهات السليمة لدى املستهلك ليست
 هي مكتسبة.

ومن مث فالبد من دراستها وممارستها وربطها ربطًا 
 صحيًحا جبوانب احلياة اليومية ومتطلباهتا.

: عادات االستهالك: إن لكل الوقفة الثانية
ز جمتمع من اجملتمعات عاداته وتقاليده املتوارثة اليت يعت

هبا ألهنا حتدد معامل شخصيته املتميزة عن ابقي 
 تمعات.اجمل

ومن العادات الغذائية اليت يتصف هبا اجملتمع 
العريب خاصة، واليت ينبغي ختليص األفراد منها، عادة 

 املبالغة يف الشراء وكمية أعداد الطعام.
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فقد يكون عدد أفراد األسرة مخسة والطعام 
الذي يعد هلم يكفي لسبعة أو مثانية أشخاص، فإىل 

أين سيذهب هذا الطعام الزائد؟ البد أنه سوف 
  يتخلص منه.

إىل جانب ذلك، هناك عادات خاطئة متبعة يف 
احلفالت واملناسبات والزواج والوالئم، املبالغ املنفقة 

 فيها كنوع من التفاخر االجتماعي تعد بذًخا.

بينما اهلدي النبوي يوصي أبن املنهج األسلم يف 
احلياة االعتدال والبساطة واالقتصاد يف النفقات، ورد 

عام الواحد ط:) )رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قوله عن
  .يكفي االثنني، وطعام االثنني يكفي الثالثة((

 وورد عنه عليه السالم قوله:

 ))خري النساء أيسرهن مؤنة وأقلهن صداقًا((

: أضرار االستهالك: من املظاهر الوقفة الثالثة
املادية لالستهالك غري الرشيد ومن الصور الظاهرة 
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سراف والرتف على جسد اإلنسان ما يعرف لإل
ب )البطنة(، وهي إعالن صارخ عن وقوع الفرد يف دائرة 
اإلسراف والرتف املنهي عنه، وعدم وقوفه عند حد 
االعتدال املأمور به، يف سلوكه الغذائي، حيث استهلك 

 ماال حيتاج إليه يف أداء وظائفه.

وانعكس ذلك على جسمه يف شكل )البطنة( 
م البطن واتساع األمعاء من جراء حشوها وهي عظ

 ابلطعام فوق احلاجة.

ويرتتب على البطنة عجز اإلنسان عن أداء 
وظائفه احليوية بطريقة جيدة، كما يرتتب عليها تعرض 

 اجلسم لشىت األمراض.

وملا كانت البطنة مظهًرا من مظاهر اإلسراف يف 
ها م منأن يقف اإلسال طبيعيااستهالك الطعام، فقد كان 

موقف اإلنكار والتنفري والتحذير، للحفاظ على سالمة 
 البدن ومحاية له من شرور )البطنة(.
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ما مأل ابن آدم وعاء شًرا ):)يقول عليه السالم
 من بطنه...((.

وقال صلى هللا عليه وسلم لرجل مسني البطن وقد 
أومأ إىل بطنه أبصبعه: ))لو كان هذا يف غري هذا لكان 

 هللا رضي-خريًا لك(( وقد ورد عن عمر بن اخلطاب 
 : ))إايكم والبطنة فهي ثقل يف احلياة، وننتقوله-عنه 

 يف املمات((

: إعالانت االستهالك: إن كثريًا الوقفة الرابعة 
اس يشرتون طعاًما أو مالبس عن طريق الدعاايت من الن

 واألكاذيب التجارية ملنتجات غذائية متعددة األنواع.
فنجد الزايدة يف اإلعالانت السلع االستهالكية بشكل 

هذا  أهدافأكرب يف فرتة شهر الصيام ما يتناىف مع 
  .الشهر الفضيل

واحلقيقة فإن األسواق التجارية تروج بضائعها 
إشاعات وإعالانت مبالغ فيها بكل وسائل بدعاايت و 

 اإلغراء.
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فمثاًل إعالانت عن إنقاص الوزن ابستعمال عقار 
ما يفقد املاء املخزن ابجلسم، واستغالل مصانع األغذية 
إقبال الناس وإخراج العديد من املستحضرات الغذائية 

لألسواق وتوزيع عينات جمانية من الغذاء اجلديد مع  
 قدميه.ه وعناصره الغذائية وطريقة تكتيبات تشرح فوائد

إن اإلنسان حباجة إىل الغذاء لتقومي نفسه، مع 
العناية عند تناوهلا أن يكون ذلك ابعتدال، فاإلكثار 

 مضر واإلقالل مناسب.

لذا، ينبغي االبتعاد عن الدعاايت التجارية 
واإلعالانت املضللة، وكذا ينبغي تعلم أسس الغذاء 

م االنسياق وراء أقوال وأمثال ال والتغذية السليمة وعد
 أساس هلا من الصحة.

: أمناط االستهالك: درج الوقفة اخلامسة
االقتصاديون على تصنيف أمناط االستهالك وفًقا للبنود 

 الرئيسية، على أن يقسم كل بند إىل أقسام فرعية.
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ستهالك الطعام مثاًل يضم قائمة أبهم بنود فا
واملشروابت أبنواعها الطعام، كاللحوم اخلبز واألرز 

 املتعددة.

وهناك من اإلحصاءات الرمسية ما يتبع هذا 
التصنيف نفسه. وقد متخضت يف هذا اجملال عن 

 ويل يضم عشرة بنود لالستهالك هي:تصنيف د

 .األغذية 
 .املشروابت 
 .املواد اخلام 
 .الوقود املعدين 
 .الزيوت 
 .املواد الكيميائية 
 .البضائع املصنوعة 
 ت النقل.اآلالت ومعدا 
 .مصنوعات منوعة 
 .معامالت غري مصنعة 
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ويتفق الباحثون يف جمال االستهالك على مبدأ أن 
األسرة أو الوحدة املعيشية تشكل خلية استهالكية 
واحدة هلا مصدر خاص، قد يسهم فيه فرد واحد أو 
عدة أفراد، وأن مجيع املستهلكني فيها هم أعضاء يف 

 وحدة استهالكية واحدة.

 : نظًرابطاقات االستهالك: السادسةالوقفة 
لكثرة االهتمام ابلتغذية ورغبة يف إجياد وسيلة لنقل 
املعلومات الغذائية اليت أسفرت عنها األحباث اليت 
أجريت يف هذا اجملال للمستهلك جلأ كثري من 

البطاقة ب  )احلكومات إىل استخدام ما يعرف 
 اإلرشادية(.

مة يضاح أو عالوالبطاقة اإلرشادية هي بيان أو إ
وصفية سواء أكانت مصورة أو مكتوبة أو ملصقة أو 

 حمفورة بعبوة املادة الغذائية.

وحتتوي البطاقة اإلرشادية على معلومات مكتوبة 
تشمل اسم املادة الغذائية، وقائمة املكوانت وحمتوايت 
العلبة واسم عنوان صانع أو معبئ املادة الغذائية واتريخ 



 - 46 - 

وبلد التصنيع أو املصدر األصلي اإلنتاج والصالحية 
 للسلعة.

واهلدف من نظام البطاقات اإلرشادية هو 
تثقيف املستهلكني غذائًيا، وتشجيع شركات 

الصناعات الغذائية على رفع املستوى الغذائي 
ملنتجاهتم، ووضع رقابة على املنتجات الغذائية حلماية 

  املستهلك من الغش التجاري.

قناة توعوية وإرشادية إن البطاقة اإلرشادية 
 اقتصادية غذائية جيدة.
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 :اإلرشاديةمنوذج للبطاقة 

 

: مواقف من االستهالك: موقف الوقفة السابعة
اإلسالم من االستهالك حتكمه قيم أساسية وقواعد 
اثبتة، مضموهنا العام إابحة االستهالك، وإابحة حتقيق 

 أفضل مستوايته املمكنة.
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م صور أحد أن اإلسالنؤكد ذلك ابتداءً حىت ال يت
يذم االستهالك أو يقف يف وجه زايدته أو حتسني 

 مستوايته.

ذلك أن معىن االستهالك حلق به يف حس كثري 
من األفراد مفاهيم غري صحيحة مفادها أن االستهالك 

 عملية سلبية وسلوك مرذول يرهق اقتصادايت الدول.

وقد ترسب ولألسف هذا اإلحساس بسبب ما 
إلعالم وأجهزته يف آذان الناس من تسكبه وسائل ا

دعاية جوفاء حتبب يف اإلنتاج وتدعو إىل زايدته وحتذر 
 من االستهالك وتنادي بتقليصه.

على أساس أن اإلنتاج يعطي ويضيف ويفيد، وأن 
 االستهالك تبديد، وحتطيم، وغري مفيد.

وإذا كانت األوصاف اليت ألصقت ابإلنتاج 
ك خاطئ غري صحيحة، فإن ما ألصق ابالستهال

 صحيح.
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فاالستهالك ليس شًرا حمًضا وليس تبديًدا أو 
حتطيًما للسلع واخلدمات وإمنا هو خري وبناء لألجسام 
والعقول، فالبشر ال قيام هلم بغريه، واإلنتاج ال وجود له 

 بغريه.

إن موقف اإلسالم من االستهالك الرشيد هو 
إابحته والدعوة إليه وجعله من القيام ابلواجبات 
والتكاليف فريضة الزمة، وجعله فيما هو يف حدود ما 
ميكن الفرد من أداء املسؤوليات أمًرا مباًحا، ورمبا واجًبا 

 بشرط االعتدال فيه ومراعاة القيم املشروعة.

 :سلوكيات اقتصادية خاطئة     

إن هناك سلوكيات اقتصادية بدأت يف الظهور 
اقتصاداًي هلا  اواالنتشار يف اجملتمعات املعاصرة متثل عبئً 

آاثر ضارة على االقتصاد األسري وكذلك االقتصاد 
 الوطين فضاًل عن اقتصاد اجملتمعات.

فما زلنا جند عند أغلب األسر حىت ذات الدخل 
احملدود تصرفات ال مربر هلا سوى العادات واهلوى 
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والتقليد واملباهاة، واحتفاالت مكلفة ومالبس للنساء 
رى جًدا، وبنوًدا استهالكية أخ واألطفال أبسعار مرتفعة

تثقل كاهل ميزانية األسرة، وما ذاك إال لتلبية دواعي 
 الظهور االستعراض االجتماعي وحب 

كما أن ختمة االستهالك وعادة الصرف واإلنفاق 
غري املوجه من العادات السيئة اليت أدت إليها ظروف 

 احلياة اجلديدة.

وقد ساعد على انتشار تلك السلوكيات 
العادات، وبروز العقلية االستهالكية املدمرة وانتشار و 

الثقافة االستهالكية اخلاطئة عوامل عديدة منها: إغراق 
السوق بصنوف الكماليات واإلعالن عنها بطريقة 
مثرية، وكذا اخنفاض الوعي االستهالكي لدى أفراد 

 اجملتمع، وعدم توجيه أفراد اجملتمع بشكل مباشر.

جه الصرف الباذخ ينبغي على ومن املعلوم، أن أو 
األفراد واألسر واجملتمعات إعادة النظر فيها والتخلص 
من األمناط البذخية واالستهالكية املفرطة ومظاهر 
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املباهاة والتعايل املتمثلة يف مناسبات األعراس والوالئم 
 واملآمت.

اقتصاداًي يف كل دول العامل أبن  فمن املعروف
أنسب وسيلة لتقريب القرارات االستهالكية لألفراد هو 
الرشد االقتصادي املتمثل يف األسعار، حبيث تكون هلذه 
األسعار فعالية يف التخلص من االستهالك التبذيري أو 

 ألغراض التفاخر.

إن ضوابط السلوك االستهالكي السليم تؤدي 
من آاثر تلك السلوكيات بصورة مباشرة للحد 

والعادات االقتصادية اخلاطئة، وحتقق للمجتمع مزيًدا 
 من النمو والرفاه واالستقرار.

يسود عامل اليوم بكافة دولة، متقدمة كانت أو 
انمية، ظواهر سلوكية استهالكية عديدة، جعلت من 
اإلنسان املعاصر جمرد آلة أو أداة استهالكية، ال همَّ له 

نفسه جهًدا ليزيد دخله وحيصل على ما إال أن يقتل 
يشرتي به من أدوات استهالكية مادية غري ضرورية، 
فرضتها على تفكريه وسائل اإلعالم وفنون اإلعالن، 
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بزعم أهنا مقاييس املكانة االجتماعية ومصادر للهناء 
 الفردي، ومن ذلك:

 : واجملتمعأواًل: ظاهرة اجملتمع االستهالكي
 وده املال من حيث يلهث فيهاالستهالكي جمتمع يس

املرء وراء الكسب ليتمكن من استهالك أوفر ورفاهية 
أفضل، ومن حيث إن حركة االستهالك هذه موجهة 

 ابلفعل وخمطط هلا بشكل مدروس ومربمج.

ولألسف فإن العامل اإلسالمي قد حتول إىل جمتمع 
استهالكي تسوده تطلعات عارمة للثراء الفاحش على 

 القيم الدينية واالجتماعية واإلنسانية.حساب كثري من 

لقد فهم العامل املتقدم الصناعي أوضاعنا الدينية 
واالقتصادية واالجتماعية قبل غزوه لنا بفكرة اجملتمع 

 االستهالكي.

فمن املالحظ أن العامل الغريب ومن خالل تبنيه 
ملبدأ حرية املستهلك، حريته يف اختيار ما يشاء من 

وحريته يف توزيع دخله بني تلك السلع واخلدمات، 
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السلع واخلدمات، قد أكسب جمتمعه عادات 
استهالكية سيئة نقلها إىل جمتمعنا اإلسالمي املعاصر 

 بوسائل عديدة ومن خالل وسائط مميزة.

و : والشراء الن زوي هاثنًيا: ظاهرة الشراء الن زوي
شراء سلع مل تكن يف ذهن املشرتي قبل دخول املتجر 

 أو السوق.

وقد أصبح هذا النوع من الشراء عادة استهالكية 
وظاهرة سلوكية نتيجة حلدوثها ابستمرار خاصة بعد 
انتشار املتاجر اليت تعرض السلع بشكل جيد وجذاب، 

 وتستخدم أسلوب اخلدمة الذاتية.

إن هناك العديد من الدراسات اليت أثبتت 
 . ن زويةمن قراراتنا قرارات  %21أن
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: إن اإلدمان على ى الشراءاثلثًا: ظاهرة مح
الشراء ال يقل خطًرا ودمارًا نفسًيا عن خطر اإلدمان 

 على الكحول واملخدرات.

 جاء يف بعض التحقيقات الصحفية ما يلي:

تقول إحداهن: أن زل إىل السوق وليس لدي نية 
للشراء، فخطرت على ابيل أشياء فاشرتيتها، وتقول 

إليه،  ماال حنتاج أخرى: إننا نستسلم لإلغراء، فنشرتي
وتقول اثلثة دائًما ما أشرتي أشياء زائدة عن حاجيت، 
وتقول إحدى النساء: إن السبب الرئيس الذي يكون 
وراء دفع النساء إىل اإلفراط يف إنفاق املال هو السعي 

 الدائم منها من أجل احلصول على إحساسها ابلرضا.

لقد ابتت محى الشراء والتسوق تستشري كثريًا، 
ن ضغوط الشراء الدعائية والتسابق من أجل رفع أل

مستوى املعيشة وتسهيالت البيع وأسلوب العرض 
تتحكم يف اإلنسان، وقد أوقعت أبسر كثرية يف شباك 

 .هذا اهلوس
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نتشر : حيث ترابًعا: ظاهرة االستهالك التبذيري
هذه الظاهرة يف بعض اجملتمعات على شكل إسراف يف 

 كمالية.اإلنفاق على سلع ترفيه و 

وعادة ما يكون هذا النوع من اإلنفاق والتبذير 
 مقرتاًن مبستوايت عالية من الدخول.

إن االستهالك التبذيري إنفاق على سلع غري 
ضرورية ويف مناسبات غري ضرورية، يشوبه اإلسراف 
والرتف بقصد حب التباهي والظهور وتعويض نقص 

 اجتماعي معني.

 استن زافًا كما أن االستهالك التبذيري يعد
 للموارد والدخول، إذ هو إنفاق بدون عائد.

ويعد من جهة أخرى استهالًكا غري ضروري 
 يدخل يف إطار إهدار الثروة.
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وخطورة هذه الظاهرة أهنا بدأت يف االنتقال إىل 
ذوي الدخول احملدودة غري املدركني حلجم خماطر هذا 

 االستهالك.

  عادات شرائية خاطئة

الضياع يف املوارد االستهالكية من أهم مظاهر 
اخلسارة االقتصادية النامجة عن اجلهل واخلرافة يف شراء 

 الضرورايت.

فالعادات الشرائية متيل ألن تكون اثبتة مهما  
كانت خاطئة، وغالًبا ما يقوم استهالك الفرد على 

أساس عشوائي مرجتل ال على أساس رشيد، إذ هو 
ما تكون خاطئة يستند على عادات شرائية غالًبا 

أو بدافع  ويستمر الفرد يف أدائها ألنه وجدها كذا
  التقليد لآلخرين

ومن أوضح األمثلة للعادات الشرائية اخلاطئة: 
أن الناس يشرتون التفاح بلونه األمحر وليس لقيمته 
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 الغذائية كما يفضلون اخلبز األبيض على اخلبز األمسر
 وهو األفضل من الوجهة الغذائية.

ذا استطعنا تعليم املستهلك األصناف اليت إننا إ
تعطي قيمة غذائية أفضل وأبقل نفقة، فإننا نوفر الكثري 

 من العمل اإلنتاجي.

إن اإلعالن يعد مسؤوالً إىل حد كبري عن تكوين 
 مثل هذه العادات الشرائية اخلاطئة.

فقد يعمد املعلنون إىل تشكيك الناس يف سلع 
ثل ء سلع جديدة، وهذا ميقدمية لينصرفوا عنها إىل شرا

 ضياًعا يف املوارد االستهالكية.

ومن خالل دراسات وحتقيقات عديدة تبني أن 
اإلعالانت التجارية متارس دورًا كبريًا يف خداع 
املستهلك ويف دفعه إىل املزيد من الشراء ألشياء كثرية 

 ال حاجة به إليها فعاًل، وهذا هو اإلسراف بعينه.
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ت دورًا كبريًا يف تغليب بل ومتارس اإلعالان
البواعث الوجدانية مثل التقليد وحب التميز والزهو 

 والطموح والدهشة على البواعث العقالنية.

ا ال تنقصه أحاديث-جاء يف كتاب )إىل مؤمنة 
الصراحة( لألستاذ حممد رشيد العويد: تنشأ املشكالت 
الزوجية بسبب رغبة قوية يف نفس الزوجة ابلشراء، شراء 

تاجه وما ال حتتاجه، فأمتع وقت لديها هو الذي ما حت
 متضيه يف السوق تنتقل من حمل إىل آخر.

إنه إدمان الشراء شهوة عارمة للشراء واملزيد 
 منه.

 وقد أشارت ابتريشيا روبرتس خلطر هذه الشهوة بقوهلا:

إن اإلدمان على الشراء ال يقل خطًرا ودمارًا 
 أو املخدرات.نفسًيا عن خطر اإلدمان على الكحول 

وميكن أن يكون اإلدمان على الشراء ردة فعل 
للكآبة والتوتر النفسي وحاالت القلق، فيجد املرء 
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املتنفس الوحيد له يف اإلغراق ابلشراء، فقد يشرتي 
 سلًعا ليس يف حاجة هلا.

مث إن املدمن على الشراء يعاين نوًعا من الندم أو 
من كما أن املدأتنيب الضمري، ألنه يندم بعد الشراء  

 على الشراء كثرياً ما يعاهد نفسه أال يفعل ذلك.

ومما يالحظ أن اإلدمان على الشراء ينتشر كثريًا 
بني الناس غري السعداء يف حياهتم الزوجية. وهم جيدون 
فيه عملية هروب من وضع غري مريح. ولألسف، فإنه 
نتيجة لإلدمان على الشراء فإن املدمن على ذلك 

من االستهتار اباللتزامات، ورمبا يكون يصاب بنوع 
 عرضة ملشاكل الديون واألقساط.

 ومن النصائح املوجهة يف هذا اجملال:

ضرورة تذكر ماليني املسلمني واملسلمات  -
الذين يفتقدون احلاجات األساسية، كما 
يفتقدون السكن املريح والطعام الوفري والثوب 

 الدافئ. مبا يف ذلك الالجئون من احلروب



 - 61 - 

واملتضررون من الكوارث الطبيعية يف كل مكان 
يف العامل لنتخيل وضعهم اآلن ويف هذه اللحظة 
من مث نستحضر النعمة اليت انعم إله علينا هبا 

 فاحلمد والثناء هلل على كل حال.

ضرورة تقدير الزوجة ملا يبذله زوجها من جهود -
وعمل لقاء احلصول على األموال الالزمة واليت ينفق 

اء منها على شراء االحتياجات والسلع الضرورية أجز 
 لألسرة.

أمهية معرفة أن املعيشة اهلانئة والسعيدة وسعة -
العيش قد ال يدوم ذلك كله وقد مت ابألسرة أايم صعبة 

 حيتاجون معها إىل كل ما أنفق دون حساب.

ضرورة توفري مبالغ كافية لتنشئة األطفال -
هللا  اقًا حلديث رسولوحتقيق احلياة الكرمية هلم، مصد

صلى هللا عليه وسلم ))ألن تذر ورثتك أغنياء خري من 
 أن تذرهم عالة يتكففون الناس((.
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لرجل  لالقائ-هللا عنه  رضي-ورحم هللا الفاروق 
من أصحابه اشرتى حلًما: )ما هذا؟( قال: حلم اشتهيته 

)أكلما  :قائاًل -هللا عنه  رضي-فاشرتيته، فرد عمر 
 ت؟(.اشتهيت اشرتي

إنَّ اإلعالن التليفزيوين يثري الشهية وحيث على 
الفضول ويدعو إىل املغامرة أحيااًن، ويفتح أبوااًب جديدة 
يف الشراء واالستهالك والتسوق، ولذا يعمد املنتجون 
ة هلذه السلعة أو  إىل إيهام املشاهدين ابحلاجة املخِلحَّ

 تلك.

 يفإن مهمة اإلعالن التليفزيوين األساسية تكمن 
جعل الناس يستمرون يف الشراء الدائم من خالل العمل 

 الدائم للحصول على املال الالزم للشراء.

إن الشراء النزوي أو التلقائي كما اصطلح عليه، 
يعين شراء سلع مل تكن يف ذهن املشرتي قبل دخوله 

 املتجر أو السوق.
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وقد أصبح هذا النوع من الشراء عادة استهالكية 
 نتيجة حلدوثها ابستمرارها، خاصة بعد وظاهرة سلوكية

واق األس –انتشار املتاجر وما يعرف ابلسوبر ماركت 
اليت تعرض السلع بشكل جيد وجذاب  –املركزية 

 وتستخدم أسلوب اخلدمة الذاتية.

وحسب بعض الدراسات واإلحصاءات فإن 
 من قراراتنا قرارات نزوية!!. %21هناك 

ه مسايرة ملا إنَّ جزًءا من عمليات الشراء في
حيدث يف اجملتمع سواء بني األصدقاء أو الزمالء أو 
األسر أو اجلريان من أجل ظهور الشخص ابلصورة 
املقبولة اجتماعًيا. وما حيدث يف حفالت األعراس 
واملناسبات العامة دليل على ذلك؛ فبعض الناس ينفق 
يف هذه احلفالت الكثري من األمور مسايرة لضغوط 

 يظهر أمام اآلخرين أحسن الناس. اجملتمع، وحىت

ومن النماذج اليت تؤكد وجود ما يعرف ابحملاكاة 
والتقليد الستهالك اآلخرين هو ما نشاهده من أن 
فساتني األفراح ال تلبس ألكثر من مرة أو مرتني وكذلك 
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اجملوهرات، بل ويف مناسبات الوالئم ال يوجد حسن 
ف يف بلد مثل ر ما يع تدبري، بل عنصر التفاخر والتبذير.

قطع يف  تسع إىلاجلزائر لألسف ارتداء العروس لثمانية 
ثقل كل ثوب مثنه مرتفع مما ي  أنحفل زفافها مع العلم 

 .فاتورة احتفاالت الزفاف

ة وعلى كاف –ولألسف، فإن ثقافة االستهالك 
 أصبحت يف السنوات األخرية هي الثقافة –املستوايت 

 املهيمنة على كثري من الناس.

وما ذلك إال لعدم جتذر الثقافة الدينية يف 
النفوس؛ ففي حني أخذ الكثريون يلهثون وراء املادة 

ختلوا عقائدهم و  –أو تناسوا  –واستهالكها نسي أولئك 
 قيمهم ألجل املادة واملال!!عن 

 :التخطيط املايل

: كثرياً ما يكون لدي الفرد اخلطة والتخطيط
دد، ىل إجناز يف وقت حمالعديد من األعمال اليت حتتاج إ
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أو حيتاج إىل القيام بعمل مل يسبق له القيام به فيما 
 مضي.

يف هذه احلاالت وغريها يكون التخطيط هو 
احلل، إذ حيدد اخلطوات الواجب اتباعها للوصول إىل 

هدف معني وحيدد الوقت املطلوب إلجناز هذه 
اخلطوات وعن طريقه ميكن تصور العقبات اليت قد 

  تصادفنا، واهلدف الذي نريد الوصول إليه.

فالتخطيط هو اخلطوة األوىل يف العملية اإلدارية 
واخلطة هي تصور لبعض األعمال املستقبلية، وهي 

  مرحلة تسبق أي عمل من األعمال.

ويف األسرة ينبغي أن يشرتك مجيع أفرادها يف 
إدارة شؤوهنا فمرحلة التخطيط أهم املراحل اليت ينبغي 

د األسرة فيها، ملناقشة املشكالت املتوقعة إشراك أفرا
والرغبات املطلوبة، واملفاضلة بني األهداف املطروحة 

 على ضوء املوارد املتاحة.
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إن يف ذلك إىل جانب الفوائد االقتصادية 
العديدة، تقوية للروابط األسرية، وتكوين شخصيات 

 .ة عالية وذات ختطيط وتفكري سديدفردية ذات مسؤولي

: ليست عملية الشراء سهلة، كما الشراءعملية 
 يظن بعض الناس، بل حتتاج إىل تفكري ودراية.

إن قرارات مثل: كم من النقود مع األسرة معدة 
 للشراء؟

وما نوعية األطعمة اليت تشرتى؟ ومن أي األماكن 
 تشرتى االحتياجات؟ وكيف ختزن هذه األطعمة؟

 اإن هذه القرارات تؤثر على أفراد األسرة، لذ
البد من التفكري العميق واخلربة واملقارنة بني األماكن 

 واألنواع، ليكون قرار الشراء صائًبا حكيًما.

ومن مث، فأول ما ينبغي مراعاته أثناء عملية 
الشراء هو عدم الشراء أكثر من احلاجة، أي شراء  

كميات الغذاء الالزمة فقط، لتجنب التلف ملا يزيد عن 
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تبع راء من احملالت النظيفة اليت تاحلاجة، كما ينبغي الش
 التعليمات الصحية يف العرض والتغليف والبيع.

فقد أدى التقدم التقين واالجتماعي واالقتصادي 
إىل ظهور األسواق املركزية اليت سهلت للمشرتي اختيار 
وشراء ما يطلبه من األطعمة ابلنوعيات اليت حيتاجها 

 .اقتصاداتهوتناسب 

 :االدخارالتدريب على 

االدخار   ويف هذا العصر خاصة   يتأكد ألمهية  إن
االحتياط وتغطية النفقات الطارئة والظروف املفاجأة، 

وسداد املستحقات املالية لآلخرين، وتوفري فرص 
احلياة الكرمية للشباب وأهليهم. فاهلل عز وجل يف  

كتابه العزيز أيمر عباده "ابلتوازن"، ))وال جتعل يدك 
 تبسطها كل البسط فتقعد مغلولة إىل عنقك، وال

ملوماً حمسوراً((. ويف هذه اآلية دعوة صرحية لرتشيد 
اإلنفاق االستهالكي، وهذا يف صاحل كمية االدخار 

  املتبقي من الدخل بعد االستهالك.
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ويقول سبحانه مادحًا عباده املؤمنني "ابلقوام" 
))والذين إذا أنفقوا مل يسرفوا ومل يقرتوا وكان بني ذلك 

اً((. ويف هذه اآلية إشارة أكيدة لالعتدال وأمهيته قوام
يف النفقات االستهالكية خاصة، وهذا يعين فرصة 

 لتكبري االدخار وحجم املدخرات.

ويقول تعاىل انهياً عباده عن "اإلسراف والتبذير" 
))وكلوا واشربوا    وال تسرفوا(( ))وال تبذر تبذيراً((. 

 اإلنفاق، املبالغة يفويف هذه اآلايت توجيه رابين بعدم 
 وهذا يف صاحل املدخرات.

بَ ْيَد أنه حيسن اإلشارة إىل حقيقة عصرية، أال 
وهي صعوبة االدخار يف عصر اجملتمع االستهالكي 
وعند أرابب العقلية االستهالكية وَمْن ترسخت يف 

 نفوسهم الثقافة االستهالكية غري الرشيدة.

 س يفإضافة إىل أن هناك التزامات وحقوق للنا
ذمم الشباب، سواء يف شكل ديون أو أقساط أو 
مستحقات، ال متكنهم من أن يكونوا قادرين على 

 االدخار.
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مث إن املستلزمات األسرية واألعباء االجتماعية 
تشكل ضغطًا غري خفي على ميزانية البيت، مما جيعل 
رب األسرة يف حرج وضيق من صعوبة التقيد مبيزانية 

 حمددة.

ىل ما سبق عنصرًا مهمًا أال وهو وإذا أضفنا إ
حجم الدخل النقدي وكميته، كعامل مؤثر يف قدرة 
الشخص على االدخار. فإننا ال نبالغ إذا أكدان حقيقة 

 تيسري الدخل املرتفع نسبياً على صاحبه مهمة االدخار.

إّن االدخار ميكن صاحبه من أن يكون رشيدًا 
وأخذه  الكهمتوازاًن معتداًل يف شرائه وإنفاقه واسته

 وتوزيعه وتعامالته االقتصادية األخرى.

ومن خالل ما يتوافر من مدخرات نقدية ميكن 
للشاب أن يغطي التزاماته وديونه ومستحقات اآلخرين،  

 كما ميكنه أن يوفر بعض املستلزمات الرتفيهية. 

كما أن الشاب مطالب دينًا وعرفًا أبن يكون 
به  ض ما يساعدمستكٍف عن اآلخرين، لديه من الفوائ
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إخوانه احملتاجني، يقول رسول اهلدى عليه الصالة 
 والسالم ))اليد العليا خري من اليد السفلى((.

 كيف نّدخر؟!.

إّن األمر غاية يف الصعوبة لضعف القدرة 
االدخارية لدى قطاع عريض من شباب اجملتمع. إضافة 
إىل حمدودية دخل تلك الفئات، وحجم املستحقات 

 قساط املرتتبة عليهم.والديون واأل

بَ ْيَد أنه حيسن أن نقّدم هلم بعض النصائح 
 والتوجيهات املهمة يف هذا اجملال، ومنها:

ابدأ ابألولوايت، املهم فاألهم، الضروري 
فاحلاجي، فالكمايل؛ وإن استطعت أتجيل بعضها إىل 

 وقت آخر، فحسٌن.

ال تتهاون يف الفراطة مهما كانت، فاجلبل يتكون 
 رمل. من حبات
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احذر اإلفراط يف املسلك االدخاري املوصل إىل 
منطقة التقتري والبخل والشح املنهي عنها، ألنه ال إفراط 

 وال تفريط.

كْن حكيمًا يف إنفاقك وصرفك واستهالكك 
 معتداًل يف أمورك كلها، فخري األمور الوسط.

احبث عن مصدر آخر للدخل مهما كان عائده 
 ادة.نية، فالعمل شرف وعبقلياًل، أو كانت طبيعته مه

ادخر الفوائض املتاحة يف وقت اليسر والسعة 
للحاجة إليها يف وقت العسر والشدة وكما قيل احفظ 

 قرشك األبيض ليومك األسود.

خطط لنفسك وأسرتك ومصروفاهتا وفق ميزانية 
معتدلة، مع مراعاة التنويع املنضبط والرتفيه العادي 

 واملتطلبات األساسية.

زانيتك دوراًي، شهراًي أو نصف سنوي أو قّوم مي
 سنوايً، واستفد من نتائج التقومي. 
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استفد من جتارب اآلخرين يف مسائل االدخار 
وإذا كانت مناسبة ومتناسبة مع دخلك ووضعك 
االجتماعي وأسرتك ومتطلباتك، فاحلكمة ضالة املؤمن 

 هو أحق هبا أىن وجدها.

ه وبعده استعن ابهلل سبحان قبل ذلك وأثناءه 
واطلب العون منه عز وجل ليسدد على طريق احلق 
واخلري خطاك وأن يهديك ألنسب األمور وأرشد 

 األحوال وأعدل املسالك.

ختامًا أقول إن قدرة الشاب على االدخار تعين 
امتالكه ملواصفات الرشد والعقالنية واحلكمة وحسن 
التصرف واإلدراك الواعي ملا ينبغي وما ال ينبغي. فما 
أحوجنا   اليوم   إىل جيل من الشباب واعني مبدعني 

     جملتمع.امنتجني مدخرين، حيدوهم يف ذلك كله مصلحة 

  :إلنفاق األسريترتيب أولوايت ا

: إن التوازن بني إيرادات األسرة ميزانية البيت
ومصروفاهتا، من أسس إدارهتا واقتصادها ويتطلب هذا 
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األمر إعداد موازنة أو ميزانية، تتضمن تقدير اإليرادات 
، والنفقات مقدًما ملعرفة الفائض املتوقع وكيفية استثماره

 ريقة رشيدة.طوالعجز املتوقع وسبل تدريبه أو معاجلته ب

ويتطلب إعادة هذه امليزانية حتديد مث تقدير 
عناصر اإليرادات والنفقات وجماالت االستثمار 

 ومصادر تدبري العجز.

وعليه، فيمكن حتديد املقصود مبيزانية األسرة 
أبهنا )مقابلة بني إيرادات األسرة ونفقاهتا خالل فرتة 

املتاحة  لمعينة ملعرفة الفائض أو العجز، ودراسة البدائ
 الستثمار الفائض وتغطية العجز(.

 :وحتقق ميزانية األسرة العديد من الفوائد، منها

تساعد امليزانية يف تقدير إيرادات األسرة مقدمًا، 
وكذلك النفقات املتوقعة خالل فرتة معينة، وبذلك 

 يعرف مقدماً مقدار الفائض أو العجز املتوقع.
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لفائض ثمار اتساعد امليزانية يف دراسة سبل است
املتوقع الناتج عن زايدة اإليرادات على النفقات 

 والبحث عن الطريقة املناسبة الستثماره.

تساعد امليزانية يف دراسة سبل تدبري العجز 
 املتوقع يف ميزانية األسرة.

تساعد امليزانية يف حماسبة أفراد األسرة عن 
 النفقات واإليرادات.

فية د على كيتساعد امليزانية يف تدريب األوال
إدارة البيت ماليًا واقتصاداًي قبل زواجهم وذلك حتت 

 إشراف وتوجيه الوالدين.

يقول الدكتور حسني شحاتة يف كتابه )اقتصاد 
البيت املسلم يف ضوء الشريعة اإلسالمية(: بعد أن ذكر 
هذه الفوائد: إن هذه املزااي وغريها جتعل من فكرة 

ن دث مشاكل انمجة عامليزانية من الواجبات حىت ال حت
سوء أو عدم التقدير واالحتياط للمستقبل، والواقع 
العملي يعطي لنا مناذج كثرية كان فيها اخللل بني 
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اإليرادات والنفقات من بني أسباب اخلالفات 
 الزوجية...(.

وعليه فعند القيام إبعداد امليزانية ينبغي أن أنخذ 
ذه امليزانية هيف االعتبار جمموعة من القواعد اليت جتعل 

 فعالة ورشيدة، ومنها:

: أبن يكون مليزانية األسرة قاعدة املدة الزمنية
فرتة زمنية تخعدُّ عنها، فقد تكون شهرية أو ربع سنوية أو 

 سنوية.

بني اإليرادات والنفقات بقدر  قاعدة التوازن:
االستطاعة، لتخطيط النفقات يف ضوء اإليرادات 

 املتوقعة.

ند تقدير إيرادات ونفقات : عقاعدة الواقعية
األسرة، أبن يكون ذلك يف ضوء الواقع الذي تعايشه 

 األسرة.
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: بني أفراد األسرة عند إعداد قاعدة املشاورة
ميزانية األسرة، إذ تعطي الشورى حافزًا معنواًي لكل 

 أفراد األسرة.

يقول الدكتور حسني شحاتة يف كتابه السابق: 
داد عد السابقة يف إع)لو التزم البيت املسلم ابلقوا

 ميزانيته لصلح حاله واستقام وجتنب املشاكل املالية...(

وتتمثل عناصر ميزانية األسرة يف أربعة بنود 
 رئيسية وهي:

 : ومنها:بند اإليرادات: أوالً 

اإليرادات األساسية مثل: األجور والرواتب 
 الدورية.

 اإليرادات املساعدة مثل: احلوافز واملكافآت.

 أخرى مثل: اإلعاانت واهلباتادات إير 
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  اثنياً : بند النفقات: ومنها:

مثل: نفقات حفظ النفس   النفقات األصلية
كنفقات املأكل واملشرب وامللبس واملسكن والصحة، 
ونفقات حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ العرض 

 وحفظ املال.

مثل: النفقات على الزوجة  النفقات الواجبة
 واألوالد والزكاة الواجبة.

مثل: الصدقات التطوعية  النفقات التطوعية
 والقرض احلسن.

الوالئم  مثل: نفقات النفقات الكمالية التحسينية
 واحلفالت.

 :بند الفائض النقدي: اثلثاً 

الناتج عن زايدة اإليرادات على النفقات، 
 ومن سبل استثماره:
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 استثماره ذاتياً يف مشروعات فردية.

 اعية.استثماره مراحبة أو مضاربة مج

استثماره يف املصارف اإلسالمية من خالل صيغ 
 االستثمار الشرعية.

 :بند العجز النقدي: رابعاً 

الناتج عن زايدة النفقات على اإليرادات ومن  
 سبل تغطيته:

 تغطية العجز عن طريق القرض احلسن.

 تغطية العجز من املدخرات.

وينبغي أن حيذر من االقرتاض ابلراب، أو اإلنفاق 
 االت فيها معصية هلل.يف جم
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إن فكرة امليزانية ليست جديدة، ولكنها ذكرت 
يف القرآن الكرمي يف قصة يوسف عليه السالم، حيث 
طبقت موازنة أو ميزانية الدولة، من خالل موازنة إنتاج 
القمح يف سنوات السبع الرخاء، واستهالكه يف سنوات 
السبع العجاف الشداد، كما طبقت يف بيت مال 

واالستخدامات، وموازنة املسلمني يف موازنة املوارد 
بري يرادات وسبل تدنفقات الغزوات وما تتطلبه من إ

 العجز إن وجد.

أختم بقويل إن ميزانية األسرة تعد من أهم 
الوسائل املساعدة على تقدير اإليرادات والنفقات 
مسبقاً، ومعرفة العجز وسبل تدبريه وتغطيته، ومعرفة 

 ميزانية ىلالفائض وسبل استثماره وتنميته، وصواًل إ
 لألسرة مبنية على أسس رشيدة.

 

 بند النفقات بند اإليرادات
 بند العجز النقدي بند الفائض النقدي



 - 79 - 

االعتدال يف اإلنفاق األسري:من املعلوم أن 
تعاليم اإلسالم تدعو إىل احلد من املبالغة يف 

اإلنفاق، واالكتفاء ابلضرورايت، كما أن 
االستغناء عن الفضول واالكتفاء ابلضرورايت 

مطلب رئيس، فللمرأة حق مثاًل يف التزين بكل 
ن مجاهلا وأنوثتها، ولكن بال إفراط، شيء يزيد م

 ووفق الضوابط الشرعية املرعية.

واإلسالم يوصي ابالعتدال يف ارتداء املالبس 
ويكره التباهي والتكلف الزائد، ويستحب البساطة 
وينبذ املبالغة يف النفقات، وهلذا كان التوسط لب 

 الفضيلة، وهو خري األمور.

االقتصاد التوسط يف اإلنفاق من غري إسراف وال 
تقتري، ففي اإلسراف الفقر والذل، ويف التقتري احلسرة 
واللوم، ومن سلك سبيل االعتدال يف غناه وفقره فقد 
استعد لنوائب الدهر، وصار مبأمن من عوادي الزمان 
وطوارئ احلداثن كاملرض وفقد القدرة على الكسب 

 من مطالب احلياة اليت يعز وسهل عليه إدراك الكثري
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نيلها بغري املال، وعاش عزيز النفس محيد السرية جليل 
 األثر.

قد أابن و  واألمة،ولالقتصاد من زلته يف حياة الفرد 
ذلك النيب صلى هللا عليه وسلم بقوله: ))االقتصاد 
نصف املعيشة(( هلذا كان رائد احلكومات املنظمة يف 

 زمان ومكان.أعماهلا وسبيل العقالء يف كل 

يقول األستاذ حممد أمحد جاد املوىل يف كتابه 
)اخللق الكامل(: االقتصاد من أشهر العلوم العصرية 
ومن أهم ما يعىن به أهل االجتماع واإلدارة من بني علوم 

 احلضارة والعمران يف هذه األزمان.

ه ة على االعتدال يف النفقة، قولحلاثاومن اآلايت 
 :تعاىل

رخوا وََكاَن ِإَذا َأنْ َفقخوا ملَْ يخْسرِفخوا َوملَْ يَ ْقت خ  ﴿ َوالَِّذينَ 
:﴿ [، وقوله عز وجل23الفرقان: قَ َواًما ﴾]بَ نْيَ َذِلَك 

ْطهَ  َواَل  لَّ اْلَبْسِط جَتَْعْل َيَدَك َمْغلخوَلةً ِإىَل عخنخِقَك َواَل تَ ْبسخ ا كخ
ورًا ﴾]فَ تَ ْقعخَد َملخوًما   [. واألحاديث يف22اإلسراء: حَمْسخ
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هذا املعىن كثرية منها قوله عليه السالم ))من اقتصد 
ر أفقره هللا ما :) )الموقال عليه الس ((أغناه هللا ومن بذَّ

 عال من اقتصد والتدبري نصف املعيشة((.

قال بعض كتاب الغرب: قد عاينت األمور 
وعانيتها مث بعد تفكري عميق يف احلياة مل أجد سوى 

 أمرين رمبا جلبا السعادة:

 االعتدال يف مطالب النفس و حسن التصرف 
يف الثروة.ومن مجلة ما علمنا إايه الشارع من اآلداب 

االقتصادية ما جاء يف قوله صلى هللا عليه وسلم: 
))أقلل من الدين تعش حراً(( أي اجتهد يف االقتصاد 

واالستفضال واملوازنة بني دخلك وخرجك، فال تدع 
ديون، اكم عليك النفسك حتتاج إىل الدين فتعتاده فترت 

فيطاردك الدائنون ويعسروك فتفقد حريتك وتصبح 
  عبداً هلم.
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ويف فضل االقتصاد يقول بعض العلماء: الناس 
فريقان: فريق اقتصد وفريق أسرف، فجميع السفن 
التجارية والسكك احلديدية واملعامل الصناعية وسائر 
املشروعات االقتصادية اليت أتسست عليها هذه 

 املدنية، هي كلها من أعمال الفريق الذي اقتصد.

أما الفريق الذي أسرف مث اضطر أن يستدين 
لسد حاجاته، فقد أصبح على متادي األايم رقيقاً للفريق 

 األول وهي سنة هللا يف خلقه.

وملا كان االقتصاد من أهم أسباب السعادة يف 
 ناحلياة وتوفريها لإلنسان، وجب على اآلابء واملربني أ

أيخذوا األطفال منذ نشأهتم ابالقتصاد ويعودوهم هذه 
 اخللة.

كما جيب عليهم أيضاً أن يفهموهم أن االقتصاد 
أيمر به الدين وأن حيفظوا من اآلايت الكرمية ما حيببه 

:﴿ إليهم ويبغضهم يف التبذير والتقتري وذلك كقوله تعاىل
ْر تَ ْبِذيًرا ) َواَل  رِ 22ت خَبذِّ َبذِّ يَن َكانخوا ِإْخَواَن ( ِإنَّ اْلمخ



 - 83 - 

َياِطنِي ﴾] [. ليتبني هلم الرشد من 23، 22اإلسراء: الشَّ
 الغي ويعلموا من زلة االقتصاد من الدين. 

ومما يساعد على االقتصاد أن حيصي اإلنسان 
نفقاته اليومية مث الشهرية والسنوية ليستبني مقدار ما 

وات نينفقه يف اليوم والشهر والسنة، ويوازن بينه يف الس
املختلفة، ليعرف أانهج هو سبيل االقتصاد أم مبتعد 
عنه؟! ويعلم أن ما ميلكه ما احتكمت يف تصريفه يداه 

 ال ما سيصري إليه من طريق احلدس والتخمني.

فكثري من الناس خيطئون هذا الطريق يف حساب 
دخلهم، فيتوسعون يف النفقة ويسلكون سبيل البذخ 

 واإلسراف.

د يف ادخار املال يكون أيضاً وكما يكون االقتصا
يف استعمال القوى اإلنسانية اجلسمية والعقلية ابعتدال 

 حىت يسلم املرء من العلل واألسقام.

 زيل أساس التدبري املن إن االقتصادوحمصل القول 
ومن أول الواجبات الشخصية، وهو امللجأ األمني الذي 
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 ةأيوي إليه أرابب األسر، فيجدون فيه اهلدوء والراح
 والسرور وحرية التمتع ابلنعم واخلريات.

 : إن على ربة املن زل الواعية أنترتيب األولوايت
تكون أول من حيافظ على ميزانية األسرة، وحتاول 

 االقتصاد يف املصروفات واالعتدال يف النفقات.

فقد جاءت مناهي شرعية وحتذيرات إالهية من 
 اإلسراف والتبذير، فقال سبحانه:

 :﴿ ملَْ -وجل  عز- ... ﴾وقالْسرِفخواتخ  ﴿ َواَل 
 وقال... ﴾يخْسِرفْ  :﴿ َفاَل سبحانه يخْسرِفخوا. ﴾وقال

رْ  :﴿ ...تعاىل  .... ﴾َواَل ت خَبذِّ

ذلك ألن هللا تعاىل ال حيب املسرفني، كما أن 
 املبذرين إخوان الشياطني.

إن املستهلك الرشيد هو ذلك املستهلك الذي 
يراعي مبدأ الرشد والعقالنية واالعتدال يف أكله ومشربه 
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وملبسه ومن زله وسيارته وأاثثه، واستخدامه للكهرابء 
 واملياه، محاية لنفسه وألسرته.

إن املستهلك الرشيد هو الذي يراعي قرارات 
ب سالشراء واالستهالك، حبيث تكون يف الوقت املنا

وللحاجة املطلوبة ومن املكان املناسب وابلسعر 
املناسب وابجلودة املطلوبة وابلقدر الالزم واحلجم 

 املناسب والنوعية املطلوبة.

واملستهلك الذي يراعي ذلك ميكن أن حيقق 
الرشادة االقتصادية والعقالنية احلكيمة من وجهة نظر 

 االقتصاد املعاصر.

ل، وال الستغالحبيث ال يقع فريسة للتالعب وا
ينساق خلف اإلسراف والتبذير، وال تتعرض سلعه 

 وبضائعه للكساد والتلف والفساد.

ومن مث، فال بد من توفري القدوات االستهالكية، 
ومراعاة االقتصاد يف النفقات، واالعتدال يف 
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املصروفات، والرتشيد يف االستخدام، والتقليل من 
 مظاهر اإلتالف.

  نصائح اقتصادية:

ادية، اقتصأهم ما ينبغي توجيهه من نصائح  إنَّ 
 يلي: ما

 : إن أخطر ما ميرّ احلذر من مّحى الشراء والتسوق: أوال
على األسرة ما يخعرف حبخّمى الشراء والتسوق 
واالستجابة لالستهالك املظهري واملبالغة يف األزايء 
واملوضات واالنسياق وراء الدعاايت واإلعالانت 

دقيق للعقل وتقدير للعواقب اخلادعة، دون حتكيم 
والنتائج. ل  ذا، ينبغي جتّنب الشراء العاطفي، من خالل 

 وضع خطة لألشياء املطلوبة قبل القيام بعملية التسوق.

فكثريًا ما يكون لدى أحد الزوجني العديد من 
األعمال اليت حتتاج إىل إجناز يف وقت حمدد، أو حيتاج 

 ضى.به فيما م إىل القيام بعمل مل يسبق له القيام
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يف هذه احلاالت وغريها يكون التخطيط هو احلل 
إذ حتّدد اخلطوات الواجب اتباعها للوصول إىل هدف 

وعن  هذه اخلطوات، إلجنازمعني وحيّدد الوقت املطلوب 
طريقه ميكن تصّور العقبات اليت قد تصادف الزوجني 

 واهلدف الذي يريدان الوصول إليه.

يدة : إن الزوجة الرشألسرةميزانية رشيدة ل: اثنياً 
هي اليت تلعب دورًا فريدًا يف إسعاد زوجها وذلك 
إبدارهتا احلكيمة لشؤون املنزل وتدبري مصروفاته وصحة 
أفراده. فاملنزل هو املكان الذي يسعد فيه مجيع أفراد 

 األسرة.

ومن العوامل املساعدة على توفري السعادة يف 
يم دير األسرة وتنظاألسرة الناحية املادية، من حيث تق

ميزانيتها حبيث تّوفر مجيع حاجات ومتطلبات األسرة 
للمحافظة على صحة األفراد وأتمني امللبس واملسكن 

ة لو اهتم الزوجان بتخصيص مبالغ مالي وابليتاملريح. 
للتوفري واالدخار لوقت احلاجة والطوارئ املفاجئة. إذ 

ألسرة ا أن الزوجة الواعية هي تلك اليت توزع ميزانية
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على األبواب الالزمة لإلنفاق. إن هذا يستدعي ضرورة 
وضع ميزانية حمكمة رشيدة لألسرة، تضبط النفقات 
وحتّدد اإليرادات وأوجه الصرف مع املراقبة الدقيقة هلذه 

 امليزانية.

إن دراية  :الوعي أبمهية اقتصادايت األسرة: اثلثاً 
واملالية  ةالزوجني ابقتصادايت األسرة ومواردها البشري

والتخطيط السليم لإلنفاق يؤثر إجيابيًا بدوره على 
االقتصاد الوطين. ذلك ألن االقتصاد املنزيل ضروري 
ملواجهة أعباء احلياة، نتيجة زايدة أسعار السلع املختلفة 

 واخلدمات األمر الذي يتطلب االنتفاع ابملوارد املتاحة.

 ومما ال شك فيه أن األسرة اليت هتتم بتخطيط
أسلوب حياهتا، سوف حتّق أهدافها. لذا، ينبغي مراعاة 

 من الصحيحإمكاانت األسرة واتباع نظام اإلنفاق 
حيث عدم زايدة مقدار املنفق على الدخل وتوزيع 

على أبواب اإلنفاق. يقول  –قدر اإلمكان  –الدخل 
رخوا ِإَذا َأنَفقخوا مَلْ يخْسرِفخوا َومَلْ ي َ  }َوالَِّذينَ تعاىل:  وََكاَن بَ نْيَ ْقت خ

 .سورة الفرقانن م اآلية. 23َذِلَك قَ َوامًا{
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 رابعال فصل

 النبوية السنة يف االستهالك ترشيد قيم
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 جبانبني االهتمام من الزمان هذا يف لألمة بد فال  

 :االستهالك موضوع يف مهمني

 االكتفاء لتحقيق تستهلكه ما إنتاج :اإلنتاج :األول
 .الذايت

 بني الفجوة يقلص الذي االستهالك ترشيد :الثاين
 لكمية الفعلية واحلاجة ايف،اإلسر  االستهالك
 .احلقيقية االستهالك

 :اآلتية األهداف لتتحقق

الصرحية  اإلجيابية احملورية االستهالك قيم إحصاء 1-
 .النبوية السنة يف الواردة

 غريها عن مييزها دقيقاً  تعريفاً  قيمة بكل التعريف 2-
 .دفهارات أهنا يظن اليت من القيم
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والذي  االستهالكي، فاإلسرا خماطر من التحذير 3-
 وأخالقية، واجتماعية، اقتصادية، مفاسد إىل يؤدي
 .وبيئية

 وافراً  حيقق النفقة يف االقتصاد أن على السنة نبهت
 والسلع، النقد توافر حتقيق إىل يؤدي االقتصاد :اً كثري 

 وختفض اجملتمع، يف واحلاجة العوز تسد ووفرهتما
 ا ْلَعْيشِ ِنْصفخ  املعيشة يف ااِلْقِتَصادخ  ومتنع األسعار،

 مسؤولية االستهالك ترشيد أن النبوية السنة بينت
 إىل يسعى أن وعليه اجملتمع، يففرد  كل يتحملها

 هذه تتحول حىت جمتمعه يف االقتصاد قيمة تعميق
 يربز اجتماعي كسلوك توارثه يتم حياة منط إىل القيمة

 على النبوية السنة نبهت وقد االجتماعية، التنشئة يف
 قول أمهها من أحاديث عدة يف املسؤولية حتمل مبدأ

لخ  وَ  راع َأْهِلهِ  يف  الرَّجخ  يف  واملرأة َرِعيَِّتِه، َعنْ  َمْسئخولٌ  َوهخ
 َواخلَاِدمخ  َرِعيَِّتَها، َعنْ  َمْسئخوَلةٌ  َوِهيَ  ِعَيةٌ ار  َزْوِجَها بَ ْيتِ 

وَ  راع َسيِِّدهِ  َمالِ  يف   ،... َرِعيَِّتهِ  َعنْ  َمْسئخولٌ  َوهخ
لخ  وَ  عٍ ا ر  َأبِيهِ  َمالِ  يف  َوالرَّجخ  َرِعيَِّتِه، َعنْ  َمْسئخولٌ  َوهخ
مْ  لُّكخ مْ راع  َفكخ لُّكخ  " َرِعيَِّتهِ  َعنْ  َمْسئخولٌ  وَكخ
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يف  األمن بنعمة عليه هللا أنعم من أن النيب إىل وأشار
 فقد واحد، يوم قوت وعنده جسده، يف والصحة بلده،

فقال  هلل، والشكر الرضا تستحق أمورا عظيمة حاز
ْم مخَعاىًف  من َأْصَبحَ )صلى هللا عليه وسلم   َجَسدِ  يف  ِمْنكخ

 َلهخ  فكأمنا حيزت يَ ْوِمِه، قخوتخ  ِعْنَدهخ  ِسْربِِه، يف  آِمًنا ه،
نْ َيا  .)الرتمذي( (الدُّ

 قوهتم ومتسك رمقهم تسد بلغة أي ":ابلقوت واملراد  
 وال واحلاجة، املسألة تذهلم وال الفاقة ترهقهم ال حبيث
 من ليسلموا وتبسط ترفه إىل يصل فضول فيهم يكون
 .روالفق الغىن آفات

 أسباب أحد الصادق اإلميان أن شك وال 
 املباحات، يف اإلسراف عدم يف املسلم يعزز الرتشيد

 ِإَذا )والَِّذينَ  :املؤمنني يف وصف تعاىل هللا قال فقد
رخوا، َوملَْ  يخْسرِفخوا، ملَْ  َأنْ َفقخوا  .قَ َواًما( َذِلكَ  بَ نْيَ  وََكانَ  يَ ْقت خ

 واللباس والشرب، يف األكل،اإلسراف  يقع ما وغالباً 
 فكيف احلياة، ضرورايت من األدىن حدها يف هي اليت

 والسيارات والعطوراملالبس  كماليات يفاإلسراف  يف
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 هللا وقد قال والوالئم؟ والبناء الزينة وأدوات واحلقائب
لخوا) :تعاىل بُّ  اَل  ِإنَّهخ  تخْسرِفخوا َواَل  َواْشَربخوا وكخ  حيِخ

ْسرِِفني  أييت ال اإلنفاق يفاإلسراف  أن شك وال .(اْلمخ
 ذلك من ويستثىن وللمجتمع، ابملفسدة للمسرف إال

 :اإلسرافمن  يعدان ال اببني

 :واملتنوعة املشروعة تااخلري  سبل يف إلنفاقا :األول

 والوقف األيتام، وكفالة احملتاجني، على كالصدقة
 وال اإلسراف، يف خري ال :العلماء قال وغريها، ولذلك

 اخلري، يفاإلسراف 

 ":احلالل االستثمار على اإلنفاق :والثاين

نْ َفاقخ  فََأمَّا    و، ِفيَما اإْلِ َقى َويَ ْنمخ  ِبَسَرفٍ  فَ َلْيسَ  يَ ب ْ
َياعِ  كشراءِ   ت خَغلُّ  َهِذِه، أِلَنَّ  لِلنَّْسلِ  َواْلَمَواِشي الضِّ
و،  هللا حرم وقد َأْضَعافخه ِفيَها يخْصَرفخ  مبَا فَ يَ ْزَدادخ  َوتَ ْنمخ

 يف للشياطني إخواانً  فاعليه وجعل منه، وحذر التبذير،
ر  َواَل ):تعاىل هللا فقال وإضالهلم، الناس إفساد ت خَبذِّ

رِينَ  ا ِإنَّ  اتَ ْبِذير  َياِطنيِ  ِإْخَوانَ  َكانخوا ملخَبذِّ  وََكانَ  الشَّ
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ْيطَانخ   عاشور ابن جّلى وقد( اإلسراء)كفور( اِلَربِّه   الشَّ
ْبِذيرخ  ":فقال والتبذيراإلسراف  بني الفوارق  تَ ْفرِيقخ  :َوالت َّ

وَ  َوْجِهِه، َغرْيِ  يف  اْلَمالِ   قخهخ فَِإْنفا اإلسراف، مرادف َوهخ
 يف  وإنفاقه قَِلياًل، َوَلوَْكاَن اْلِمْقَدارخ  تَ ْبِذيٌر، اْلَفَسادِ  يف 

َباحِ  َرفِ  َحدَّ  بَ َلغَ  ِإَذا اْلمخ  .تَ ْبِذيرٌ  السَّ

 أمواهلم فضول توجيه فعليهم واألثرايء، األغنياء وأما  
 اْلَوْفرِ  َأْهلخ  َوَأمَّا ":عاشور ابن قال اخلري إىل أبواب

 أِلَحدٍ  اتََّسَعتْ  َأبْ َوابٍ  ِمنْ  الوفرات َفأِلَنَّ َذِلك َوالث َّْرَوةِ 
ود اأْلَْمَوالَ  أِلَنَّ  اَل حَمَاَلةَ  آَخرَ  َعَلى َفَضاَقتْ   َفَذِلكَ  ،ةٌ حَمْدخ

وَن حَمْفخوظًا َأنْ  جيَِبخ  اْلَوفْ رخ  قَاَمةِ  َيكخ ْعِوزِينَ  َأَودِ  إِلِ  َوَأْهلِ  اْلمخ
مْ  يَ ْزَدادخ  الَِّذينَ  احْلَاَجةِ   الَّيِت  ْمَوالِ اأْلَ  َوفْ َرة مبِْقَدارِ  َعَددخهخ
وَ  ة، َواجلِْدَ  اْلَوْفرِ  َأْهلِ  أِبَْيِدي قَاَمةِ  فَ هخ  َمَصاِلحِ  َمْرصخوٌد إِلِ
 ي خْبَذلخ  فََأْحَسنخ َما .اأْلخمَّةِ  َمَصاِلحخ  َواِبلتَّايل  َواْلَقِبيَلةِ  اْلَعائَِلةِ 

وَ  اْلَمالِ  َوفْ رخ  ِفيهِ  ، ِعْندَ  الزُّْلَفى اْكِتَسابخ  هخ  ".قَالَ  اَّللَِّ
وا:)تَ َعاىَل  مْ  َوجاِهدخ مْ  أبَِْمواِلكخ (  َسِبيلِ  يف  َوَأنْ فخِسكخ اَّللَِّ

ْوبَة  .الت َّ
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 ومظاهر اإلجيايب، االستهالك قيم تبيني وملزيد  
 سلباً  اً، قرب أو بعداً  مفاهيمها مع االستهالك السليب

 هي واليت املعيارية، عن القيمة واحنرافها ،ابً إجيا أو
  .االقتصاد

 وضعها هللا اليت واملقادير التقدير على مةقائ ياةاحل  
لَّ  ِإانَّ ) :تعاىل قوله ذلك على يدل الكون، لتسيري  كخ

 الفطري النظام هذا (القمر)بَِقَدٍر(  َشْيٍء َخَلْقَناهخ 
 دقيقة نظرة املسلم يعطي الكون املتوازن يف الشمويل

 هللا رمحة من وكان ومتوازن، شامل بشكل حياته لتنظيم
 حىت الكوين النظام تنطبق مع للبشر تشريعاته جعل أن

 السنن بناء على معاشهم إصالح يف الناس يسرتشد
 القرآن، إليها أشار اليت والسنن األكوان، يف اإلهلية

 قدرة على الربهان إلعطاء الرسل إرسال كان مثّ  ومن
 احلجة وإقامة هللا، سنن هدي على السري اإلنسان على

 .إليه يوحى ببشر مثلهم عليهم

 النبوية السنة يف االستهالك ترشيد قيم جاءت لقد   
 بكل يدركها أن املسلم يستطيع حبيث صرحية وواضحة
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 للسنة مضمنة أو والصحابة ويسر، وأزواجه سهولة
 رضي اجملتمع من دراأف لسلوك للنيب كسلوك الفعلية

 إال االستهالك، ترشيد النيب لقيم رراإبق أو عنهم، هللا
 أن بد ال الصرحية والضمنية بشقيها القيم هذه أن

 وذلك املسلم، حياة يف ومؤثر فاعل سلوك إىل تتحول
 الصغر تنشئة منذراد األف بتنشئة االهتمام خالل من

املسلم  للفرد ميكن اليت القيم تلك على واعية اجتماعية
 للفرد الواعي السلوك يف عام كهدف حتقيقها واجملتمع

 .املسلم

 :اآلتية العملية حلراامل خالل من

 ومظاهر :اإلجيابية االستهالك قيم استنباط-1
 .النبوية السنة من السليب االستهالك

 لاللتزام هبذه :املستهلك دافعية حتفيز على العمل-2
 القيم

 النبوية والسنة الكرمي : والقرآنوالقدوة األمنوذج-0
 األمنوذج تقدم اليت والصاحلني األنبياء بقصص مليئة
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 ترشيد قيم ومنها الصاحلة، القيم ملتزاا يف القدوة
 :)قال أنه النيب عن احلديث يف جاء فقد االستهالك،

ْفسِ  ِغىَن  الِغىَن  َوَلِكنَّ  الَعَرِض، ةثْ رَ كَ  َعنْ  الِغىَن  لَْيسَ   (الن َّ
 زايدة إىل يؤدي واخلدمات الغذاء استهالك زايدة إن

 أصحاب ويعجز األسعار، فرتتفع الطلب عليها،
 عدد فيزداد الضرورية، سلعهم راءعن ش احملدود الدخل

 .العامل يف ءقراالف

االستهالك  انتشار أن شك ال :األخالقية املفاسد  
أخالق  فساد إىل يؤدي التبذيري أو الرتيف، أو ،اإلسرايف

املفاسد  أبرز ومن مرتفني، فقراء أم أكانوا سواء اجملتمع
 .األخالقية

والرتف  اجملتمعي، األمن على يرتتب: البطر  
 لفرتة والشهوات امللذات يف قاواإلغر  االجتماعي،

 األشر، النيب على زجر النعمة ولقد إىل بطر طويلة
 فاخليل والتكرب، املفاخرة ألجل اخليل اقتناء وهو

واألسفار ما  اجلهاد يف ركوبة لإلنسان هللا سخرها
يعادهلا اليوم ويف وقتنا احلايل من وسائل النقل 
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 ، فإنماومغن وجتارة ،وابخصها السيارات السياحية
 قال فقد واإلمث، الوزر انله كرباو  غروراً و  شرا اختذها

َها فَالَِّذي ِوْزٌر، َعَلْيهِ  الَِّذي َوَأمَّا النيب:)  شرا يَ تَِّخذخ
 ،ِوْزٌر( مسلم َعَلْيهِ  ِهيَ  الَِّذي َفَذاكَ  .َوبطرا

بصور  اإلنسان جوارح على اخللق هذا يربز :البذخ
 ابلنفس واإلعجاب الكالم، يف التفاخر :منها ،متنوعة

 .والغرور

 َكَسَبتْ  مبَا َواْلَبْحرِ  يف اْلبَ رِّ  اْلَفَسادخ  َظَهرَ ) :تعاىل هللا قال
مْ  النَّاسِ  َأْيِدي مْ  الَِّذي بَ ْعضَ  لِيخِذيَقهخ يَ ْرِجعخوَن(  َعِملخوا َلَعلَّهخ

 .الروم()

 ابلتوازن إىل اإلخالل يؤدي االستهالك يف فالنهم   
 ونضوب مصادر والغذاء، واملاء اهلواء كتلوث :البيئي

إلقاء  يف فالزايدة البحار يف وأما املتجددة، غري الطاقة
 أو كيماوية أم أولية كانت أ سواء البحار يف النفاايت

 من كثري على قضى قد النفط إشعاعية، وتسرب
 غذاء تلوث إىل وأدى البحار، يف احلية الكائنات

 أمراضا تسبب امللواثت، واليت بتلك البحري اإلنسان
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 مياه أن تلوث األحباث أثبتت فقد لإلنسان، خطرية
 البكترياي املمرضة وجود ":إىل أدى قد املتوسط البحر

واإلسهال   التيفية اإلصاابت تسبب اليت والفريوسات
 ."األطفال شلل من حيذرون كما
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بعض  من هذا الفصل نستخلصهنا  من: النتائج 
 :ما أييت أمههاالنتائج 

 قيم النبوية السنة يف الواردة االستهالك ترشيد قيم -
 اإلسراف االستهالك من حتد أن ميكن إنسانية عالية

 يف العاملوالرتف 

 السنة يف الواردة الصرحية االستهالك ترشيد قيم -
 والتقريرية الفعلية، ابلسنة صدقها على النبوية مربهن

 .املستهلك سلوك يقيس معياراي حتوي جانباً و 

 مع السنة يف الواردة االستهالك ترشيد قيم تتكامل -
 .واألخالقية والتعبدية، اإلميانية، القيم سائر منظومات

 االستهالك ترشيد االلتزام بقيم أن املسلم يعتقد -
 .ووسعه طاقته ضمن عليها املسلم عبادة يثاب

 الواردة االستهالك ترشيد االلتزام بقيم على يرتتب- 
 .ودينية دنيوية، منافع يف السنة
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 سلوك على تؤثر النبوية السنة يف الواردة القيم- 
 لسنة تعظيمه بسبب غريها من أكثر املستهلك املسلم

 .وهديه نبيه
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 :امساخل فصلال

 اقتصاد الطاقة
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اقة الط إنتاجبه  يقصد االقتصادي:املفهوم 
يشمل و عنها  واستهالكها والعوائد النامجةواستثمارها 

ايدة ز  إىلهتدف  واإلجراءات اليت الوسائلمجيع  ذلك
احلد  إىل وخفض ضياعهامردود استخدام الطاقة 

أي  االقتصاديالنمو  معدليف  التأثرياألدىن من دون 
ن كمية م  أكرب إلنتاجاستهالك اقل مقدار من الطاقة 

اخلدمات من دون املساس مبواصفاهتا،  أو السلع
واستغالل الطاقة االستغالل األفضل أبقل كلفة 

كذلك فإن اقتصاد الطاقة يهدف من جهة  ممكنة.
أخرى إىل استخالص أكرب قدر ممكن من الطاقة من 

مصادرها األولية مع احلفاظ على البيئة وتقليل 
 هبا إىل احلد األدىن.اإلضرار 

املتاحة على األرض مبختلف أنواعها تستمد الطاقة 
 ألولية األساسية األربعة اآلتية:من املصادر ا

وتكاد أن تكون املصدر الذي  الشمس:  1
تستمد منه كل الطاقة املستهلكة على كوكب األرض، 

فإليها يعود الفضل يف تكوين الوقود األحفوري )النفط 
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لة توالفحم والغاز والصخور الزيتية ورمال القار( والك
 ، إضافة إىل طاقة اإلشعاعاملاء والرايح احليوية وطاقة

 .املباشر )الطاقة الشمسية(

اقة : وعنها تنشأ الط  عمليات الرتكيب الكوين2
والطاقة  النووية بشكليها االنشطاري واالندماجي

 .الكهرابئية الكيمياوية )اخلالاي الوقودية(

 قة املد واجلزر: وعنها تنشأ طا  حركة القمر0

2   الرتكيب اجلويف لباطن األرض: وهو منشأ الطاقة 
احلرارية:األرضية   

كانت األرض مخسَتقّراً لبضع مئات املاليني من البشر   
عند بداية الثورة الصناعية، يف حني أصبح عدد سكاهنا 
اليوم أكثر من مخسة مليارات نسمة يشغلون حنو مليار 

رك. مليون مركبة ذات حم 111مسكن، ويقودون حنو 
وارتفعت الطاقة اإلمجالية اليت يستهلكها البشر. وإذا 
ما استبعد خشب الوقود من احلساب فإن الطاقة 
املستهلكة )ومعظمها فحم ونفط وغاز وماء( ازدادت 
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ضعفاً. وسوف يزيد اإلقبال على الطاقة  31مبا يقارب 
بسبب التغريات االقتصادية املتوقعة يف الدول النامية. 

ية استهالك الفرد يف أكثر النظم االقتصاد ويقدر متوسط
فقرًا إىل الوقود التقليدي )مثل اخلشب وغريه من 
النفاايت العضوية( مبا يكافئ برمياًل واحدًا أو برميلني 

 برمياًل يف أوراب 01إىل  11من النفط يف العام مقابل 
برمياًل يف الوالايت املتحدة  21والياابن وأكثر من 

قع أن يزداد معدل النمو يف طلب وكندا. ومن املتو 
 سنواًي يف حني ال %1حنو  الطاقة يف البلدان النامية

 .م الدول املتقدمةيف معظ %2,1يتجاوز

تتطلب املعاجلة املوضوعية ملسألة اقتصاد الطاقة دراسة  
 دراسة وافية. فالطاقة« الطاقة = الرفاهية»املعادلة: 

ا تقدمه من إلنسان مبتسهم إسهاماً إجيابياً يف زايدة رفاه ا
خدمات كالتدفئة واإلضاءة والطبخ والنقل والتسلية 
واالستجمام وغريها وبكوهنا زادًا الزمًا لإلنتاج 
االقتصادي. إال أن تكاليف الطاقة تسلب جزءًا من 
هذه الرفاهية. وهي تكاليف ابهظة على كل حال تشمل 
املال واملوارد األخرى الالزمة للحصول على الطاقة 
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استثمارها كما تشمل اآلاثر البيئية واالجتماعية اليت و 
تنجم عنها، وقد تخدفع هذه التكاليف بتحويل مفرط 
لرأس املال والقوى البشرية والدخل يتسبب يف حدوث 
تضخم واخنفاض يف مستوى املعيشة. كما أن هلا آاثرًا 

 .بيئية واجتماعية سلبية

لقرن ا بدت مشكلة التكاليف الباهظة للطاقة إابن  
املنصرم أقل حدة وهتديدًا من مشكلة عوز اإلمداد، 

التكاليف املالية  بقيت 1231و 1.21فبني عامي 
لإلمداد ابلطاقة وكذلك أسعارها اثبتة تقريباً. كما كان 

ا نفقات هنينظر إىل التكاليف البيئية واالجتماعية على أ
 .حملية حمدودة أو مؤقتة

 :ترشيد استهالك الطاقة  

يقصد برتشيد استهالك الطاقة استخدامها استخدامًا   
عقالنيًا مدروسًا وتقليل اهلدر يف استهالك الطاقة 
أبصنافها املختلفة. وإن ترشيد استهالك الطاقة عمليًا 
هو مجلة اإلجراءات الواجب إتباعها للحد من اهلدر يف 
منظومات الطاقة يف خمتلف مراحلها بدءًا من حمطات 
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وانتهاًء ابألجهزة الطرفية املستهلكة حتويل الطاقة 
 .للطاقة

إجراءات ما  ومن اإلجراءات املفيدة يف هذا اجملال:   
 وهي management« إدارة األعمال» يسمى

 :التحكم املركزي يف مؤسسات الطاقة

  تشجيع استخدام أجهزة التسخني والتدفئة املتطورة 
قل أاليت تستهلك أقل كمية من الوقود أبعلى مردود و 

تلوث، وذلك خبفض أمثاهنا، وحتمل الدولة جزءًا من 
تكاليفها التأسيسية وخفض أسعار احملروقات 

 املستخدمة يف هذه األجهزة

  االستفادة القصوى من الطاقة الشمسية يف تسخني 
 املياه ويف التدفئة ما أمكن ذلك.

  رفع أسعار األجهزة الكهرابئية املعدة لتسخني املياه 
فرض ضريبة عالية عليها وهناك الكثري من والتدفئة و 

اإلجراءات والربامج اليت تساعد على ترشيد استهالك 
الطاقة واإلقالل من اهلدر كالعزل احلراري اجليد للمباين 
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من الطاقة املستهلكة يف  %01-21حنو الذي يوفر 
التدفئة شتاء أو التكييف صيفاً. كذلك فإن تطبيق 

من  االستفادة القصوىميّكن من « التوقيت الصيفي»
ضوء النهار ومن نشاط اإلنسان يف فصل الصيف، إذ 
تسطع الشمس يف هذا الفصل ابكرًا ويطول النهار، 
ويسهم ذلك كثرياً يف خفض الطاقة املستهلكة يف اإلانرة 

 والتكييف

وأخريًا فإن لإلعالم دورًا مهمًا يف هذا اجملال، بتوعية  
احلد من تهالك الطاقة و املواطن وتعريفه أمهية ترشيد اس

هدرها يف خمتلف مناحي حياته وأنشطته. وعلى وسائل 
اإلعالم أبنواعها املرئية واملسموعة واملقروءة تقدمي 
برامج توعية توضح للمواطن أمهية ترشيد استهالك 
الطاقة وتبني مدى اخلسارة النامجة عن اهلدر الذي ميكن 

ف أن يأن يسببه أي فرد عن قصد أو عن غري قصد وك
هذا اهلدر اإلفرادي الذي يستهني به املواطن يسبب 
خسارة إمجالية كبرية يف الدخل القومي تقدر بباليني 

املعلوم أن كيلو واطًا ساعيًا  سنواي ومنالدوالرات 
واحدًا من الكهرابء يكفي، مبدئيًا، إلضاءة مصباح 
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ساعات، أو رفع طن  11واط مدة  111استطاعته 
 21مرت. كما يكفي استهالك  011واحد إىل ارتفاع 

  1.1لرتًا من البنزين يف سيارة متوسطة لقطع مسافة 
كم. ومن أجل االقتصاد يف الطاقة ميكن أن يوفر الكيلو 
واط الساعي نفسه إمكانيَة إانرة أكرب أو مقدارًا أكرب 
من العمل امليكانيكي املفيد بتحسني كفاية الوسائل 

ة  أحباث كل من جامعالتقنية املستخدمة استنادًا إىل
معهد مصادر و  كاليفورنياهارفرد وبرنستون بريكلي يف  

، وقد وجد أنه ابإلمكان، من الناحية IRWالطاقة 
رتاوح بني تالتقنية، االقتصاد يف استهالك الطاقة بنسبة 

، وال يقصد هنا التقنني يف استخدام %21و 21
 الطاقة، بل استخدام الطاقة بكفاية أعلى. ولقد حققت

فري الطاقة كبرية يف تو   على سبيل املثال معدالت الياابن
ابعتماد تقنيات حديثة. وفيما يلي أهم جماالت 

 .االقتصاد يف الطاقة

وميكن تلخيص أهم النتائج واملكاسب اليت قد حيققها  
ابعتماد مبدأ الكفاية يف استخدام الطاقة كل بلد 

 التايل:الكهرابئية على النحو 
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ل احملطات )وقود وصيانة وأجور(   خفض نفقات تشغي
 على املدى القصري.

  جتنب تكاليف بناء حمطات توليد جديدة على املدى 
 املتوسط

  جتنب نفقات تبديل حمطات التوليد القدمية على املدى  
 البعيد.

   حتقيق املنافسة الصناعية بني وسائل اإلنتاج، فالشركة 
توفر  %01أو %21اليت ختفض كلفة الكهرابء بنسبة 

 .ملنتوجاهتا أسعاراً منافسة قوية

  إجياد حلول للمشاكل الكربى اليت تعانيها الدول 
النامية ألن املال الالزم لشراء حمطات التوليد وتشغيلها 

تنمية، وميكن توفري من رأس مال ال %21يستهلك 
 .هذه املبالغ من أجل تنفيذ مشاريع تنموية مثمرة
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نها ب املتعلقة برتشيد االستهالك منوتتعدد اجلوا-    
الغذاء واملاء، وامللبس، واملسكن واألاثث واملفروشات 

ع والتأمينات الصحية، ومجيواألجهزة، والعالج الطيب، 
 .املوارد األخرى

وما  :ويرتبط برتشيد االستهالك االقتصاد القومي -  
ملستوى ا يقتضيه يف املرحلة الراهنة من ترشيد على

 الفردي واجلماعي، 

 اهيممف : يفالزراعيةتدخل احملافظة على األرض -   
 احملافظة على االقتصاد القومي من خالل البناء على

الزراعية واستهالكها كأرض بناء، مما حيرم  الرقعة
 .الكثريين من االستفادة مبزروعات األرض

، حة: والصالشخصيمث أييت ترشيد االستهالك -  
ابعتبار الصحة موردا جيب احملافظة عليه، وعدم اإلمهال 
فيها وذلك من خالل ممارسة العادات الضارة للصحة 

 عموما.مثل: التدخني وعدم العناية ابلصحة 
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إىل ترشيد املشاعر. وال  :ويقودان ترشيد الصحة -  
يف ذكر ، و يف املشاعراالتزان  إمنا البخلنقصد هنا به 

 عنه رضى هللا يترشيد املشاعر نذكر حديث سيدان عل
يكون  أن عسىأحبب حبيبك على هون ما  :الفق

سى ما ع نهو  ك علىبغيض ضوأبغ ما،يومنا  كبغيض
 يف االتزان ىعلحيثننا  ا. مماميوما  حبيبكأن يكون 

  .مشاعران وعدم اإلسراف فيها أو البخل

وهذا ال مينع من العمل على احلصول على العالقة 
ني العاطفية الصحية املتزنة املفيدة واليت تعود على الطرف

    .وراحة البالواإلشباع ابلسعادة 

 من خالل تنظيم الوقت، :ترشيد استهالك الوقت-   
وأن يعرف ماذا ا يعين الوقت ابلنسبة لنا. وأن اجملتمعات 
املتحضرة حتافظ على الوقت واملواعيد وتعمل لكل 

 .دقيقة حساب مما ساهم يف تقدم هذه اجملتمعات

  -ترشيد استهالك األنرتنيت:

 .اعتمد على تطبيق الفاسبوك اليت-
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 .ابتعد عن اليوتيوب والساوند كالود-

 .عطل حتديث التطبيقات بشكل أوتوماتيكي-

  .قم إبلغاء استهالك بياانت التطبيقات اخللفية-

 :لتوفري بنزين السيارة-

 .تغيري الفالتر اخلاصة ابلسيارة بشكل منتظم-

ختفيف وزن السيارة ابلتخلص من املتعلقات غري -
 .اهلامة

 .ضرورةال واستخدامه عندتقليل تشغيل التكييف -

حملرك عند التوقف واالنتظار يف األماكن إغالق ا-
 .املزدمحة

 .للوصول إىل الطرق غري املعروفة GPSاستخدام   -

 مواعيدها.احلفاظ على دورية الصيانة يف -
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 :للتوفري يف مستحضرات التجميل 

 .اشرتي يف فرتة التخفيضات-

امبو والشاشرتي من األحجام الكبرية من الشاور جيل -
 .وتعيش أطولألهنا متوفرة  والبلسم لعائلتك

 .حافظي على أدوات مكياج نظيفة لكي تعيش أطول-

 .ابتعدي عن املنتجات الرخيصة ألهنا تبلى بسرعة-

 .ال تصغي إىل احلمالت الدعائية-

وأخريا ال أفضل من أن تقتنعي بشكلك فهي من اهم   
فاان شخصيا مقتنعة جدا مبا  عالمات الثقة ابلنفس

ل ستعمل رتوشات جريئة على شكلي بوهبين هللا وال ا
أفضل البسيط واألقرب إىل الطبيعي وهذا ما جيعلين 
مراتحة وعلى طبيعيت وال أتصنع ال أمام نفسي وال ألي 

   أحد. 
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 :ترشيد استهالك الغذاء

اهتم اإلنسان منذ القدم حبفظ األغذية وكان التجفيف   
هو أول ما استخدم حلفظ الغذاء من الفساد، ويدل 
على ذلك اآلاثر القدمية اليت اكتشفت، فقد عمد 
اإلنسان لالستفادة من طاقة الشمس وحركة اهلواء 
الطبيعية يف جتفيف األغذية، حيث تتوفر اخلضر 
والفواكه بكميات كبرية أثناء موسم إنتاجها، مما 

ا يف ديدة، الستخدامهيستوجب احلفاظ عليها بطرق ع
 وقت ندرهتا.

ة وترشيد االستهالك ينبغي وللمحافظة على األغذي
 مراعاة:

قيام املستهلك بشراء ما حيتاج إليه من طعام وغذاء  -
   بنفسه.

التخطيط ملا حيتاج إليه املستهلك فعاًل من األغذية -  
 وعدم الشراء عشوائًيا.



 - 007 - 

مقارنة األسعار بني أكثر من حمل أغذية لالستفادة -  
 من فروقات السعر.

 األغذية، بل إن التمهل يف عدم التسرع يف اختيار-  
 الفحص واملقارنة عادة ما يوفر املال.

    شراء األغذية الطازجة يف مومسها.-   

التأكد من اتريخ انتهاء الصالحية لتاليف شراء أطعمة - 
 فاسدة.

إن عملية الشراء ليست عملية سهلة كما يظن بعض   
الناس، بل حتتاج إىل تفكري ودراية عند اختاذ قرار 

 شراء.ال

وأول ما ينبغي مراعاته أثناء عملية الشراء هو عدم 
الشراء أكثر من احلاجة وشراء كميات الغذاء الالزمة 

 .والفساد لتلف لتجنب
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  ترشيد استهالك املالبس:

مهما كان ما تنفقه األسرة سواء كان جزًءا صغريًا أو      
كبريًا من دخلها على امللبس فهو يتطلب ختطيطًا 

ابملالبس وممارسات الشراء إلنشاء دوالب ومعرفة 
مالبس مناسب جلميع أعضاء األسرة من خالل ميزانية 

 حمددة.

 ولالحتفاظ بدوالب مالبس مناسب ينبغي مراعاة:

حتديد احتياج كل عضو من األسرة من املالبس -  
 .طيلة العام

   حتديد االحتياجات الالزمة من املالبس اجلديدة.-  

ل نوع من املالبس اجلديدة لكي تقدير تكلفة ك-  
 تتناسب التكاليف مع دخل األسرة.

 مقارنة التكاليف التقديرية للمالبس اجلديدة مبيزانية-  
االستفادة من مواسم  املالبس املسموح هبا.

 التخفيضات، دون االنسياق وراء أي ختفيضات.
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االهتمام خبياطة مالبس األسرة ذاتًيا لتوفري مبالغ -  
 ل األسرة.نقدية لدخ

حفظ املالبس بطريقة سليمة، وغسلها عند -  
 الضرورة.

وينبغي أن تبدأ محاية املستهلك يف شراء امللبس 
مو ابملستهلكني أنفسهم فينبغي أن تتطور اجتاهاهتم وتن

حنو معرفة املشرتايت والرغبة يف احلصول على أحسن 
نوعية مع أقل كمية بنقودهم. مع أخذ احلذر من 

جلودة ا تجارية املقلدة واإلعالانت املضللة.العالمات ال
 اختيار املقاس املناسبو  عند شراء القطع امللبسية

قدر  االبتعادختيار األلوان احملببة واملناسبة مع او 
 اإلمكان عن التقليعات ألهنا سريعة الزوال.

 :كما ميكننا

بواقي األقمشة أبسعار رخيصة، مع اختيار  شراء- 1
 األلوان املتناسقة لعمل مالبس األطفال.
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حدوث تلف أو قطع يف أجزاء املالبس جيب  عند- 2
اإلسراع إبصالحه حىت ال تفسد كلها، كذلك جيب 
تثبيت األزرار عند اختالهلا؛ حىت توفر مثن إعادة 

 شرائها.

الطرق الصحيحة يف الغسل والكي  مراعاة- 0
والتجفيف؛ ألهنا حتافظ على املالبس ألطول فرتة 

 ممكنة.

استخدام مالبس الطفل الكبري ألخيه  ميكن- 2
األصغر منه؛ لتوفري مثن املالبس اجلديدة، ولكن بشرط 
مراعاة الناحية الرتبوية؛ فال تكون كل مالبس األخ 

ك يرتجم ذلاألصغر هي الفائضة عن األخ األكرب، ف
على أنه تفرقة يف املعاملة بني اإلخوة مما يسبب الغرية 

األشقاء. وعند إعطائه مالبس أخيه جيب  والعداوة بني
إقناعه بتقبل ذلك بصورة عادية؛ وذلك بغرس احلب 
بني األخوين، وتوضيح أنه ال فرق بينهما، وأن أخاه 

 يعطيه مالبسه بدافع احلب.
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       :ترشيد استهالك األاثث  

إن عملية أتثيث املن زل من األمور املهمة اليت تواجه   
األسرة نظًرا للمبالغ الضخمة اليت حتتاجها، ولكن 
ببعض الدراسة واحلكمة ميكن لربة البيت أن جتعل من 

 بيتها منوذًجا لألانقة دون إرهاق مليزانية األسرة.

 :عند اختيار أاثث املن زل ينبغي مراعاةو   

حمالت موثوق هبا، وعدم االستعجال يف الشراء من -  
 عملية الشراء، إال بعد التأكد من جودة األاثث املختار.

عدم االجنذاب لضخامة احملالت ذات الديكور -  
 الفخم واألمثان املرتفعة.

االقتصاد يف شراء األاثث واختيار ما حتتاج إليه -  
األسرة، وال داعي ألن يكون املن زل معرًضا 

 للمفروشات.

البساطة مع الذوق يف أتثيث املن زل واختيار -  
   األاثث.
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   اختيار األاثث املناسب حلجم الغرفة املراد أتثيثها. -  

إن املن زل هو املكان الذي أيوي إليه األفراد بعد جمهود 
يوم كامل، فاألب ذهب للعمل، واألبناء للمدارس واألم 

 للعمل.

اسب إىل اجلو املن ومن مث فجميع أفراد األسرة يف حاجة
واملكان املالئم والذي ميكن توفريه من خالل غرفة 
اجللوس أو املعيشة بشرط توفري املقاعد املرحية 
واإلضاءة الكافية واملناظر البديعة وبعض الوسائل 

 الرتفيهية من أجل سعادة األسرة.

    :ترشيد استهالك املياه   

ن يكون عاىل أإن املاء عنصر أساسي للحياة، شاء هللا ت  
لَّ ِمَن الْ  :﴿َ َجَعْلَناأصل احلياة ومنشأها، قال تعاىل َماِء كخ

[ وقال عز 01:أفال يؤمنون ﴾]األنبياء َشْيٍء َحيٍّ 
ْم  :﴿ َويخن زلخ وجل رَكخ َماِء َماًء لِيخَطهِّ ْم ِمَن السَّ َعَلْيكخ

 [.11األنفال:بِِه﴾]
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ومن مث فينبغي احملافظة على هذه النعمة وعدم     
إهدارها بدون فائدة، وللمحافظة على املاء ينبغي 

  مراعاة:

   على املستوى املواطن:    

عماهلا. استقفل الصنابري جيًدا بعد االنتهاء من -  
أي تلف أو عطل مباشر حىت ال يتسبب يف  إصالح

 فقد كميات كبرية من املاء.

عدم التبذير يف استخدام املاء عند غسل اخلضار -
  والفواكه، وحماولة ملء إانء اخلضار وغسلها به.

االقتصاد قدر اإلمكان عند عمليات التنظيف -  
 اليومي أو األسبوعي.

إن  ،بدون رقيب حتذير األطفال من اللعب يف املاء.-  
اقتصادايت املن زل مبجاالهتا املختلفة من مياه وتغذية 
ومالبس وإدارة من زل ورعاية للطفولة هتتم ابألسرة اليت 

 كملهأبهي نواة اجملتمع، فإن صلحت صلح اجملتمع 
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جتنب اإلسراف يف أماكن الوضوء ويف دورات املياه -  
 .وعدم غسيل السيارات خبرطوم املياه

 :احلكوميعلى املستوى   

   وتشمل اخلطط للوصول لتلك األهداف املهام التالية:   

إدارة الفاقد من املياه عن طريق فحص وإصالح -  
 التسرب.

 رتشيد.ال إىلوضع التسعرية املناسبة اليت تؤدي -  

 واحملاسبة.تطوير وسائل االنصياع للوائح -  

تشجيع استخدام مياه الصرف الصحي وحصاد -  
 األمطار.

إدخال نظام حتديد استخدام املياه يف فرتات اجلفاف -  
 احلرجة.والظروف 

 الصناعة.ختفيض استخدام املياه يف -  
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 إىلدعم استخدام معدات وأجهزة منزلية تؤدي -  
استهالك املياه )الغساالت وخزان املرحاض      توفري 

 (.والدش ...

 تهالكاسمعدات توفر  الستخدامحتفيز املواطنني -  
 ونذكر منها: ياهامل

 .لمغسلةلاستخدام مرشد االستهالك  _ 

استخدام أقراص كشف التسرب يف صندوق الطرد _ 
  .سيفونابل ما يسمى أو

_استخدام أكياس صندوق الطرد للتقليل من حجم 
 وكمية املاء املوجود فيها. 

إدخال نظم وأوامر اثبتة تؤدي إىل ترشيد املياه يف ري -  
رق ط املنزلية،نوع املعدات واألجهزة  اختيار احلدائق،

 غريها.و غسل السيارات وملء وتفريغ محامات السباحة 

خاصة أن احلياة يف اجملتمع املدين احلديث صارت أكثر 
  تعقيًدا وتداخاَل.
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 :على املستوى الدويل   

 جتارب منظمات األمم املتحدة: 

هتتم العديد من منظمات األمم املتحدة ابلرتشيد    
الستخدامات املياه يف الزراعة وعلى رأسها منظمة 

ومراكز البحوث الزراعية  (FAO)األغذية والزراعة 
وغريها. وقد  (CGIAR)التابعة للبنك الدويل 

أعدت ووزعت منظمة األغذية والزراعة العديد من 
تلف ة للمياه ملخاملطبوعات حول االحتياجات الفعلي

املزروعات. وجتد مثل تلك املطبوعات رواجًا كبريًا يف 
مؤسسات البحوث الزراعية واجلامعات، إال أن 
االستفادة منها على مستوى احلقل ما زال أقل من 

املطلوب. ومن اإلجنازات احلديثة منوذج يربط عوامل  
كثرية أمهها مستوى اإلنتاج واالستهالك املياه وهو 
"Aqua crop-FAO's Crop Water 

Productivity Model"  وقد صمم هذا
النموذج بصورة تسهل استخدامه بواسطة العاملني يف 
التوعية الزراعية ومستخدمي الدولة واملنظمات األهلية 
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وأنواع خمتلفة من تنظيمات املزارعني. وميكن استخدام 
 هذا النموذج يف النواحي التالية:

فة حتت ناطق جغرافية خمتلتقييم حجم اإلنتاج يف م-
 ظروف حمدودية املياه.

مقارنة اإلنتاج املمكن مع اإلنتاج الواقعي ملعرفة -
 أسباب الفروقات ومن مث معاجلتها.

 تقييم اإلنتاج املطري للمدى البعيد.-

جدولة الري إلعطاء اإلنتاج األعلى ملختلف -
 الظروف املناخية.

والري  (deficit)جدولة الري الناقص -
 .(supplemental)لداعم ا

 fixed)تقييم آلاثر برامج الري الثابت -
delivery) .يف كمية اإلنتاج 
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 simulating)متثيل تواترات احملصول -
crop sequences). 

 حتليل سناريوهات املناخ املستقبلية.-

 إجياد الفائدة القصوى من املياه احملدودة املتاحة.-

ل املياه مع وتداختقييم أتثري اخلصوبة املنخفضة -
 اخلصوبة يف اإلنتاج.

 تقييم إنتاجية املياه احلقيقية )حيوية واقتصادية(-
 على مستوى احلقل واىل مستوى املنطقة.

تدعيم القرار حول توزيع املياه ومتطلبات -
 السياسة املائية.

تقييم دور املياه يف تفاعل احملاصيل املختلفة حنو 
 حتديد اإلنتاجية.

النموذج دور مفيد يف أي برامج وسيكون هلذا 
 .لرتشيد استخدام املياه وربطها ابقتصادايت اإلنتاج
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 :الكهرابءترشيد استهالك 

إن التقدم العلمي أدي إىل زايدة األجهزة واألدوات    
احلديثة املستخدمة يف املنازل، وهذه األجهزة واألدوات 
احلديثة إذا استخدمت بطريقة غري صحيحة فإهنا 

  أضرار وأخطار هتدد سالمة األسرة.ستؤدي إىل

ولذا، ينبغي أن يهتم مجيع أفراد األسرة ابتباع القواعد  
الصحيحة للسالمة والتعليمات املوجودة على األجهزة، 

 لتوفري األمان يف املن زل.

وحلماية األسرة من زايدة املصاريف الناجتة من استهالك  
 الكهرابء ينبغي اتباع اخلطوات التالية:

 رك اإلضاءة لياًل، والتقليل منهااحلرص على عدم ت-  

 وعدم استخدام اإلضاءة يف النهار.

   .تعويد األبناء على التجمع يف غرفة املعيشة جمتمعني-  
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عدم تشغيل األجهزة الكهرابئية ملدة طويلة واحلرص -  
 على اختصار الوقت والنفقات.

ألجهزة اباحلرص على قراءة كتيب التعليمات املرفق -  
 الكهرابئية.

االستعانة بقراءة التوصيات الصادرة من هيئة -  
 املواصفات واملقاييس.

احلرص على قراءة بطاقة الشراء املوضحة لدرجة   - 
رابئية الكه وذلك عند شراء األجهزةاالقتصاد يف الطاقة 

 الشكل: واملوضحة يفاجلديدة 
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 املكيف:

ن مكيف للتأكد مإجراء الفحص والصيانة الدورية لل-
 .كفاءة سالمة أجزائه الداخلية وضمان عمله أبعلى

تنظيف مرشح املكيف )الفلرت( مرة كل أسبوعني -
 .لتربيد أفضل واستهالك أقل

سد الفتحات حول اجلهاز ملنع تسرب اهلواء من وإىل -
 .الغرفة ومن مث تقليل االستهالك

إسدال الستائر )العازلة( على النوافذ ملنع دخول -
ر قداحلرارة اخلارجية إىل الداخل وختفيف اإلانرة 

 .املستطاع

ى يف املكيف عل (الثرموستات)ضبط منظم احلرارة -
أقل  مئوية وليس ( درجة21)ف( أو  33حرارة )درجة 

 .من ذلك
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 كيف نوفر يف استخدام اإلانرة؟

 اكن املتواجد هبا فقط.االكتفاء إبانرة األم-  

عدم تشغيل مصابيح اإلانرة هنارا واالستفادة من -
 اإلضاءة  

 .الطبيعية بقدر اإلمكان

التأكد من إطفاء مصابيح اإلانرة قبل مغادرة -  
 .املكان

استخدام األلوان الفاحتة يف طالء املنزل ألهنا  -  
تعكس الضوء مما يساهم يف زايدة كفاءة اإلانرة داخل 

فة وختفيف حدة أشعة الشمس املنعكسة على الغر 
 .املنزل

استخدام املصابيح األقل استهالكا للكهرابء مثل -   
 مصابيح  

 .الفلوريسنت واملصابيح املوفرة للطاقة



 - 033 - 

استخدام الزجاج العازل يف النوافذ مما يساعد على  -  
دخول أكرب كمية من اإلضاءة الطبيعية داخل املنزل 

استخدام الطاقة الكهرابئية، وما وابلتايل يقلل من 
يصاحبها من ارتفاع يف درجة احلرارة خالل أشهر 

 الصيف

 اخلصائص اإلجيابية للمصابيح املوفرة للطاقة:   

 % 1.تعد أفضل من الناحية االقتصادية حيث توفر 
من الطاقة املستهلكة مقارنة ابملصابيح العادية واملساوية 
هلا يف القدرة الكهرابئية يقدر العمر االفرتاضي 
للمصابيح املوفرة للطاقة بثمانية أضعاف املصابيح 

 املتوهج )العاديالعادية فإذا كان عمل املصباح 
املصباح املوفر للطاقة حوايل  ساعة فإن عمر 1111(

              ساعة 111.

من الطاقة  % 21يستهلك املصباح العادي    
الكهرابئية الثمينة وذلك إلنتاج حرارة ال لزوم هلا، 

اإلانرة، هذا ابإلضافة إىل  فقط منها يف %1يستغل 
أتثري هذه احلرارة أثناء تشغيل املكيفات إذ تزيد من 
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للطاقة ألهنا تشكل محال عليه. أما استهالك املكيف 
املصابيح املوفرة فإهنا تستهلك ربع الطاقة اليت 
تستهلكها املصابيح العادية وتولد حرارة أقل وإضاءة 

 .أفضل

 األجهزة املنزلية:

استخدام األجهزة املنزلية   عدم احرص على-  
كالغسالة ونشافة املالبس والكي وغريها يف غري أوقات 

 .نالذروة إن أمك

 الثالجة:

  .أتكد من إغالق ابب الثالجة إبحكام-  

جيب عدم تكرار فتح أبواب الثالجة وخاصة يف -  
الصيف وذلك بوضع املاء البارد يف ترمس خارج 
الثالجة ألن طلب املاء البارد يعد من أكثر أسباب 

 .تكرار فتح الثالجة
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ال تضع الثالجة يف مكان شديد احلرارة كأن تضعها -
 مقابل فرن الغاز أو تضعها ابلقرب من حائط بخيف املط

 .معرضللشمس طوال النهار

ال جتعل الثالجة تعمل بطاقتها القصوى )بوضع -
الرتموستات( على أعلى درجة )حيث ال توجد حاجة 

 .إىل ذلك وميكن االكتفاء بدرجة التربيد

 الغسالة:

من غري الضروري تشغيل الغسالة يوميا، فال يصح على  
ثال تشغيل الغسالة اليت تتسع لعشر قطع سبيل امل

قطعتني أو أربع فقط، بل جيب أن تعمل بكامل  لغسل
محولتها وبذلك ميكن االقتصاد يف استهالك الكهرابء 

 .واملاء

أضعاف كمية  2تستهلك الغسالة اليت تسخن املاء  
 .الطاقة الكهرابئية اليت تستهلكها الغسالة العادية
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-املسجل-الفيديو-ازاألجهزة األخرى )التلف
    :املذايع(

عند وجود أكثر من جهاز من األجهزة املذكورة أعاله: 
ننصح بعدم تشغيلها مجيعا يف آن واحد خصوصا يف 

بعد الظهر ومن  2-1الساعة )من  أوقات الذروة وهي
حرصا على ترشيد استهالك الطاقة  (ليال 1- 11

 .التلف الكهرابئية وحفاظا على هذه األجهزة من
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 اخلامتة:

 واالعتدال والرتشيد ال التقتري أي نتخذ بنيالوسطية  
ن حياتنا عبارة عن اختيارات نبحث فيها عف ذلك سبيل

االختيار املناسب يف مجيع اجملاالت من اجل الوصول 
احلل األمثل الذي يتفق مع احتياجاتنا ويف النهاية  إىل

جنين مثرة هذا االختيار الذي ليس ابلضرورة يكون هو 
 هواءانأاالختيار األفضل يف مجيع األحيان فقد نتبع 

 ورغباتنا أحياان والنتيجة هي الفيصل.

  مجيعاالستهالك يفيف  اختيار الرتشيد أنماذا لو علمنا 
 اومشاعران وكل مفيها صحتنا  املوارد احلياتية مبا

غري و ملموسة  وغري معنويةنستعمله من مصادر معنوية 
 ستعمالهاكل ما وهبه هللا لنا بني أيدينا جيب   ملموسة

اران فلنجعله اختي إذن وال ضراربقدر احلاجة فال ضرر 
بق وال تقتري كما س إسرافولنجعله منهج حياة بدون 

     .الذكر

 نإطريقة عيش قد قرران  لنحيا راضني مرضيني عن
نتخذها أسلواب ولنحيا بنظام دقيق متجانس ايمن لنا 
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بعون هللا التوازن واالستقرار املادي واملعنوي يف الوقت 
ة احلايل واملستقبل مبا شاءه هللا بتبين طرق وأفكار سهل

 .األزمنةو وبسيطة ال متس برفاهيتنا   يف كل األوقات 
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 :الفهرس

 الفصل عنوان رقم الصفحة
 األول ترشيد االستهالك 3

 لثاين لرتشيد احلكوميا 10
رشيد االستهالك ت 02

على مستوى 
 األسرة

 الثالث

يم ترشيد ق 2.
االستهالك يف 
السنة النبوية 

 الشريفة

 الرابع

 اخلامس قتصاد الطاقةا 112
تلف أوجه وطرق خم 111

 ترشيد االستهالك

 

 السادس

  خلامتةا 103
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 املراجع:

 امحد حممود-النبوية السنة يف االستهالك ترشيد قيم-
 الشريعة علوم دراسات، ،2016 رشيد يعقوب

 * 4 ملحق ،43 اجملّلد والقانون،

نصائح. وقفات. -فن إدارة ميزانية البيت-
إرشادات إعداد أ. د/ زيد بن حممد الرماين املستشار 

مد حماالقتصادي وعضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام 
 بن سعود اإلسالمية

الدليل املرجعي للقضااي العاملية واملهارات -
 احلياتية يف املناهج ترشيد االستهالك

الشامل موسوعة املرجع –فوائد الرتشيد -
 2112أكتوبر  .1للمواضيع املدرسية البحوث 

.  دأتليف -ترشيد االستهالك يف اإلسالم -
بعة الط كامل صكرالقيسي ابحث أول إبدارة البحوث

 األوىل
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 م .211 -ه  1429

جتارب عاملية يف ترشيد استخدام املوارد -  
أ.د. عابدين حممد علي صاحل قسم  املائية

 اهلندسة املدنية كلية اهلندسة

جامعة اخلرطوم املستشار الدويل للكرسي 
 ()للمياه

 شبكة املعلومات الدولية

ثالث  1222- .122محلة ترشيد املاء عام-  
 إذاعات

  - www.km.com.qa   العامة  :املؤسسة
 واملاءالقطرية للكهرابء 

شبكة املعلومات -
http://egycastle.blogspot.coالدولية

m: 
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 يف العام اإلنفاق ترشيد مذكرة خترج بعنوان: أثر
 حالة الكلية دراسة االقتصادية أهداف السياسية حتقيق

 اجلزائر–جامعة املسيلة -2111-2000 اجلزائر

 احمللية اإلدارة بعنوان: إصالحمذكرة خترج  
للدولة دراسة حالة  العامة النفقات لرتشيد كمدخل

 تبسة  جامعة 2112-1221اجلزائر للفرتة 

موقع: اهليئة العامة لالستعالمات بوابتك إىل 
االستهالك الطريق اآلمن  بعنوان: ترشيدمصر: مقال 

 .11/22/2113للتنمية املستدامة 
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للمؤلفة: مجيلة نعجة نبيلة

 
متحصلة على شهادة ليسانس يف العلوم التجارية وما 
ستري يف منامجنت املؤسسات العمومية. إطار يف شركة 

 عمومية.

يف اإلصدار املقبل ستجدون نبذة عن خطرايت اليت    
استوفيتها من دروس احلياة لن أتقيد ابملواضيع 
األكادميية والدراسية ولكن سيكون كتاب عن دليل 
احلياة وسأستشهد فيه مبا قرات وعلمت وجربت ورأيت 
 وشاهدت.عن قريب إن شاء هللا أمتىن أن ينال إعجابكم 

 


